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مالسا رد  يدازآ 

باتک تاصخشم 

( هر ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  فلوم : 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگنهرف  هسسوم  رشان : 

فلؤم همدقم 

یلع هللا  ۀنعل  و  نیرهاطلا ، نیبّیطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  مالـسلا  ةالـصلاو و  نیملاعلا ، ّبر  دـمحلا هللا  میحّرلا  نمحّرلا  هللامسب  فلؤم  همدـقم 
هـشیر هک  هچنآ  زین  و  تساهنآ ، هتـسیاش  دوخ  تقیقح  رد  هک  درادیم  اور  ییاهتبـسن  اهتمهت و  مالـسا  هب  برغ  ناهج  نیعمجا . مهئادعا 

و هدش ، خـسم  ار  نآ  ياهـشزرا  هدرک ، دراو  ههبـش  یمالـسا  يالاو  فراعم  رد  و  دـنهد ، یم  تبـسن  دوخ  هب  ار  دراد  یمالـسا  گنهرف  رد 
دنوش تسایس  هنحص  زات  هکی  دوخ  و  دوش ، جراخ  هعماج  هرادا  يربهر و  هنحص  زا  مالسا  ات  دنرمشیم  ربتعم  ریغ  ار  نآ  ياهبنارگ  تارظن 

یهورگ هک  دـش  نآ  هجیتـن  و  دـننارب . مکح  هنادبتـسم  و  دـنریگ ، تسد  هب  ناـهج  رد  ار  تردـق  ماـمز  دـنهاوخیم  دوـخ  هک  هنوـگ  نآ  و 
هدـیقع يزیچ  هب  هدام  زج  هب  هکنانآ  و  دـندروآ ، رد  دوخ  راصحنا  رد  ار  تراجت  ناراوخابر  دـنتفای ، ّطلـست  اـیند  دازآ  ياـهبآ  رب  ناـمیایب 

شود هب  ار  یهاوخ  يدازآ  مچرپ  غورد  هب  هک  یناسک  نامه  یتح  و  دـنناریم ، مکح  زیچ  همه  رب  زورما  دنـشیدنایمن  يرما  هب  هتـشادن و 
زج برغ  هطلـس  یتسارب  دـننکیم . بوکرـس  دـنبایب  هک  اجک  ره  رد  ار  ناهاوخ  يدازآ  يدازآ و  دـننادیم ، نآ  یماح  ار  دوخ  و  هدیـشک ،

عیاـجف اـهیراوگان و  زا  تیرـشب  تاـجن  يارب  اـهنآ  و  تـسا !؟ هتـشادن  ربرد  يرگید  هرمث  نوـنک  اـت  يزیرنوـخ و ... رامثتـسا و  دادبتــسا و 
هطلـس فرحنم و  يربـهر  دوشیم !؟ ناـسنا  تداعـس  بجوم  ییاـهنت  هب  تاـعارتخا  تاـفاشتکا و  اـیآ  دـناهدرک !؟ هچ  نونک  اـت  نوزفازور 

مه زا  یناگدـنز  يزیرنوخ و  لّمحت و  اب  تیرـشب  دـیاب  یک  هب  ات  و  هتـشاد ، ربرد  یتاـعبت  هچ  لاـح  هب  اـت  یناـهج  هعماـج  رب  اـهنآ  هناـملاظ 
دـشابیم رـشب  هب  تمدـخ  هافر و  تهج  رد  اهنت  هک  ییاهیروآون  تاعارتخا و  رد  ثحب  هتبلا  دزادرپب !؟ ار  اهنآ  يربهر  ناواـت  شاهتخیـسگ 
تفرـشیپ نایم  یطابترا  هچ  ًالوصا  هکنیا  و  تسایند ، رب  تعنـص  يژولونکت و  نابحاص  هناـملاظ  تیمکاـح  نوماریپ  نخـس  ثحب و  تسین ،

رارق یگدنزاس  هعسوت و  ریـسم  رد  تسیابیم  هک  ار  يژولونکت  تعنـص و  برغ  دراد ؟ دوجو  يرـشب  هعماج  يربهر  يداصتقا و  یتعنص و 
هطلس نیازا  زین  یبرغ  عماوج  دوخ  زورما  هک  هتفر  شیپ  اجنآ  ات  و  تسا ، هتفرگ  راک  هب  دوخ  رادتقا  تهج  رد  یناریو  يدوبان و  يارب  دهد ،
شتآ و  دـناهتخاس ، دوخ  ياهیزادرپ  غوردو  اههنتف  اهبوشآ ، اهاتدوک ، اهگنج ، بادرگ  راتفرگ  ار  ّتیرـشب  دـنناغف . رد  هنادرخبان  رادـتقا  و 
یهلا ناربمایپ  همه  هک  یلاح  رد  دزیخرب . شیوخ  ردارب  اب  تموصخ  هب  ردارب  هک  اجنآ  ات  دناهتخورفارب  اهناسنا  رد  ار  ترفن  ضغب و  هنیک و 

رد ار  ینمشد  گنج و  زوس  نامناخ  هلعش  دنتشاد  نآ  رد  یعـس  مامت  ّتیدج  اب  نونک  ات  مدآ  تقلخ  ودب  زا  ینید  نایاوشیپ  ناحلـصم و  و 
نمی هب  ایند  زورما  هک  يداسف  تیانج و  لیس  ایآ  دننک . مار  شزومآ  تیبرت و  اب  ار  وا  ياپزیرگ  تاوهـش  زئارغ و  و  دنزاس ، شوماخ  ناسنا 

تیاده و هجیتن  رد  هک  اهناسنا  یلاعت  دـشر و  ایآ  تسا ؟ ناهج  هرادا  يارب  نانآ  یگتـسیاش  لیلد  دـنیبیم ، مشچ  هب  برغ  هطلـس  رادـتقا و 
رانک یگدـنز  هنحـص  زا  نایدا  ءایبنا و  نیناوق  ماکحا و  تسیابیم  نونکا  هک  دوشیم  یقلت  مرج  تسا ، ینامـسآ  نایدا  ناربماـیپ و  داـشرا 

ار یمدآ  و  هدرک ، نومنهر  رون  هب  یکیرات  تملظ و  زا  ار  ّتیرشب  ام  هک  دناهتخادنا  هار  هب  وهایه  ایند  رد  نانچ  همه  نیا  اب  دوش !؟ هتشاذگ 
ناهج هشوگ  هشوگ  رد  زورما  هک  تسا  نیمه  برغ ، ياعدا  دروم  يدازآ  تلادع و  تداعـس و  ایآ  میاهتخاس ! دازآ  یگدنب  ّتیدوبع و  زا 
عفانم ظفح  تهج  رد  و  دوخ ، فادـها  ققحت  يارب  تسینومک  قرـش  رادهیامرـس و  برغ  هکنآ : نخـس  هاتوک  میتسه !؟ نآ  دـهاش  روانهپ 

و روفنم ، شودخم و  ار  مالـسا  نیـشنلد  هرهچ  ات  دندش  نآ  رب  رودزم  يوگهوای  تسد و  هب  ملق  یتشم  نتفرگ  تمدـخ  هب  اب  شیوخ  يدام 
ات دننک ، یفرعم  هتسدلگ  شیاین و  دجـسم و  تدابع و  هب  رـصحنم  ار  نآ  ماکحا  و  دننایامنب ، کشخ  یعاجترا و  یبتکم  ار  هدنز  نیئآ  نیا 
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تملظ و هب  ار  هانپیب  نادرگرـس و  ناگدروخ  بیرف  هاگنآ  و  دنراد ، زاب  مالـسا  هب  ندوب  دنبیاپ  ندیورگ و  زا  ار  ناناملـسم  یتح  اهتّما و 
رد ناراتفرگ  يور  ارف  یتاجن  هار  چـیه  کنیا  دنـشک . شودرب  ار  نانآ  یگدرب  متـس و  راب  تمواقم  هغدـغد و  چـیهیب  و  دـنناشک ، یهاـبت 

ءایبنا ینارون  تاروتـسد  هب  تشگزاب  زج  درادن ، دوجو  هدروآ  ناغمرا  هب  اهناسنا  يارب  برغ  يایند  هک  يروج  ملظ و  یتلادعیب و  لاگنچ 
تشگزاب هار  اهنت  ع .)  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  شور  نآرق و  ماکحا  هب  تشگزاب  و  دریگیم ، همـشچرس  یحو  زا  هک  هچنآ  و  (ع )

نیا رد  نتفرگ  رارق  اـهنت  و  تسا ، ص )  ) يوـبن تعیرـش  تاروتـسد  زا  قـیقد  تیعبت  ندـش و  دـنبیاپ  هاـفر ، يدازآ و  شمارآ و  تداـعس و 
هب ارذگ  عیرس و  ياهنوگ  هب  رصتخم  نیا  رد  دنادرگیم . زاب  تیرـشب  لفحم  هب  ار  هتفر  نایم  زا  يردارب  حلـص و  تینما و  هک  تسا  هارهاش 

. دندوب دنمهرهب  نآ  زا  هتشذگ  نرق  هدزیس  لوط  رد  ام  ناکاین  هک  ییاه  يدازآ  تخادرپ . میهاوخ  مالـسا  ياهيدازآ  زا  ياهشوگ  یـسررب 
هب نارگرامعتــسا  ياـپ  زوـنه  هـک  مـه  شیپ  نرق  کـی  اـت  و  دوـب . ع )  ) نیموـصعم رّهطم  ّتنــس  ناـشجهنم  نآرق و  ناـشنوناق  هـک  یناـمز 

اهنآ دورو  اب  اّما  دوب . ادیوه  ًالماک  يدازآ  تمعن  نآ و  زا  لصاح  تداعس  یمالسا و  نیناوق  تیمکاح  دوب ، هدشن  زاب  مالـسا  ياهنیمزرس 
زا اهیدازآ  نایب  رد  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  حضاو  ًالماک  و  دنتخاس . نآ  نیزگیاج  ار  یگدنب  یگدرب و  و  دش ، هتفرگ  ناناملسم  زا  مالسا 

ناگدنناوخ ات  تسا  يدازآ  هراب  رد  مالسا  رظن  تسا  مهم  هچنآ  اریز  مینادیم ، زاینیب  نانآ  تارظن  زا  ار  دوخ  میریگیمن و  قشمرس  برغ 
تواضق هب  دوخ  دننک و  هسیاقم  هدرک  عضو  ام  يارب  مالسا  هک  ینیناوق  اب  ار  یمالسا  ياهروشک  رساترس  رد  دوجوم  تیعضو  دوخ  یمارگ 

هک یمالـسا  ياهروشک  یمامت  رب  مکاح  نیناوق  ای  دنکیم ، نیمأت  ار  رـشب  تداعـس  يدازآ و  و  تسا ، يدازآ  نید  مالـسا  ایآ  هک  دننیـشنب 
ءـالبرک يزاریـشلا  ینیـسحلا  يدـهملا  نب  دـمحم  ناعتـسملا . هللاو  درادیم ؟ ینازرا  تیرـشب  هب  ار  يدازآ  تسا ، برغ  ناـغمرا  اـهنآ  همه 

يرمق يرجه   1380 یّلعم

یمومع ياهيدازآ 

ره يارب  لـماکت  تاـناکما  طئارـش و  و  درادیم ، رب  ماـگ  رترب  یمظن  تفرـشیپ و  يوس  هب  ور  هراومه  تقلخ  ناـهج  یموـمع  ياـهيدازآ 
اطع ناسنا  هب  ییاهدادعتـسا  رازبا و  یتسه  راگدـیرفآ  تسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  ناـسنا  ناـیم  نیا  رد  هک  هتـشگ ، اـیهم  ياهدـیرفآ 

رد ار  تعیبـط  مـالک  کـی  رد  و  نداـعم ، اـهتشد و  اـههوک و  اـههناخدور ، اـهایرد و  نوچمه : تسوا  نوماریپ  هک  هچنآ  ره  و  هدوـمرف ،
تاناکما نیمه  زا  هدافتـسا  رد  ناسنا  رگا  یلو  تسا ، دودحم  وا  ياهدادعتـسا  رـشب و  یلامک  تکرح  هچرگا  و  تسا . هداد  رارق  وا  رایتخا 

هعـسوت دشر و  دهاش  دهد ، زورب  ار  مزال  یگتـسیاش  تقایل و  زین  دوخ  و  دـنهد ، يرای  ار  يو  طیحم  هعماج و  و  دـشاب ، دازآ  دوخ  نوماریپ 
یگدـنز تایح و  دورب ، نیب  زا  یلاعت  یقرت و  هنیمز  و  دوشن ، مهارف  مزال  طئارـش  رگا  اّما  دوب ، میهاوخ  نّدـمت  رتشیب  قنور  يرـشب و  تایح 

يارب بسانم  طیحم  داجیا  اهنت  هک  تسا  یعیبط  و  دنامیم . یقاب  تکرحیب  تسس و  هعماج  و  هدیسوپ ، نورد  زا  نّدمت  حوریب ، هدرمژپ و 
اب درف  عفانم  رگیدکی ، اب  دارفا  ياهیدازآ  دنراد ؛ ضراعت  مهاب  اهیدازآ  زا  يرایسب  هک  ارچ  تسین ، یفاک  یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  دشر 
هب ار  اهورین  هتشگ و  هعماج  رد  شنتو  یناماسبان  بجوم  دوخ  اهداضت  لیبق  نیا  ًابلاغ  و  دنرادن ، یناوخ  مه  رگید  يرایسب  دراوم  و  هعماج ،

مظنزا و يراک  تکرح و  ره  يرادروخرب  ترورـض  هک  تساجنیا  و  ددرگیم ، دودسم  تفرـشیپ  ریـسم  هک  اجنآ  ات  دزاسیم  لوغـشم  مه 
زا رادروخرب  هک  امیپاوه  لاثم  رد  دوشیم . نایامن  دمآراک ، مزال و  ياهرازبا  شبنج و  ورین و  رانک  رد  لوقعم  حیحـص و  نیناوق  دودـح و 

هدیچیپ متـسیس  رد  یّنف  صقن  نیرتکچوک  ای  روتوم ، هندب ، رد  یبیع  رگا  هک  دشاب ، يدازآ  يارب  ییابیز  هیبشت  دناوتیم  تسا  يوق  ییورین 
یگنهامه و نودـب  اـّما  دـشاب ، لـماک  ملاـس و  نآ  تازیهجت  ماـمت  رگا  روط  ناـمه  دوب ، دـهاوخن  زاورپ  هب  رداـق  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  نآ 

يرایسب تارطخ  اهیبارخ و  دناوتیم  هک  تسا  ندش  یشالتم  طوقس و  هب  موکحم  اهنت  هن  دنروآرد ، زاورپ  هب  ار  نآ  حیحـص  يزیرهمانرب 
هعسوت يارب  يزاس  هنیمز  1 ـ  دریگ : رارق  لماک  تیاعر  ّتقد و  دروم  بنج  ود  نآ  رد  تسیابیم  هک  تسا  هنوگنیا  زین  يدازآ  دروآ ، راـبب 

ریـسم رد  هعماج  يربهر  نیگنـس  فیاظو  زا  ود  نیا  هک  ناهرب . درخ و  قطنم و  هوق  رب  هیکت  اب  يدازآ  دودـح  نییعت  فیرعت و  2 ـ  يدازآ .
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يدازآ قیقد  لاح  نیع  رد  یّلک و  طوطخ  هدننک  میـسرت  اهنت  هن  نیئآ  نیا  هک  دراد ، رظن  بنج  ودره  هب  مالـسا  و  دشابیم ، هعـسوت  دشر و 
هزوح رد  يّدـعت  زواجت و  و  عونمم ، يرظن  کشخ  ینیبهتوک و  هنوگره  مالـسا  هاگدـید  زا  دـشابیم . يدازآ  یماح  عفادـم و  هکلب  تسا ،

هنوگنآ لاح  تسا . هدومن  اوسر  ار  يدازآ  موهفم  ناگدننک  فیرحت  ناراکبیرف و  اویـش  نشور و  تانایب  اب  و  هدـش ، هدرمـش  مارح  يدازآ 
یساسا داینب  ود  ققحت  رب  ینتبم  اهنت  یمالسا  تموکح  هعماج و  رد  يدازآ  هنوگراعش ـ  يرهاظ و  هن  و  یعقاو ـ  ققحت  دسریم ، رظن  هب  هک 

. یسایس دازآ  بازحا  2 ـ  عجارم . ياروش  1 ـ  تسا : ریذپناکما  هعماج  رد 

عجارم ياروش 

ادیپ تیعورـشم  تموکح  هک  تسا  عجارم  ياروش  ققحت  اب  اهنت  ع )  ) موصعم ماما  تبیغ  نامز  رد  یمالـسا  هقف  هاگدـید  زا  عجارم  ياروش 
یعرـش ریغ  تموکح  نآ  زاب  دریگ ، رارق  تموکح  سأر  رد  اروش ـ  ياج  هب  طیارـشلاعماج ـ  هیقف  کی  رگا  یتح  نیا  رب  انب  دومن ، دـهاوخ 

همئا و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تارایتخا  زا  یکی  تّما  نوئـش  هرادا  تموکح و  لیکـشت  هک  تسین  يدـیدرت  کـش و  چـیه  ياـج  دوب . دـهاوخ 
هعومجم نیا  رب  انب  دـنوشیم ، هدرمـش  ع )  ) موصعم ماما  بئان  اهنآ  کـیاکی  اـی  ءاـهقف  عومجم  تبیغ  ناـمز  رد  و  دـشابیم ، ع )  ) نیرهاـط

باختنا مدرم  يوس  زا  دیلقت  عجرم  ناونع  هب  و  هدوب ، اراد  ار  هدش ـ  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگنآ  ناناملسم ـ  رب  تیالو  طئارـش  هک  یئاهقف 
یمالسا نیزاوم  زا  کیچیه  اب  تموکح  باب  رد  هیقف  کی  يروحم  درف  دادبتسا و  و  دنشاب ، هتشاد  تکرش  اروش  نیا  رد  دیاب  دنـشاب ، هدش 

نمی تموکح  هرادا  تهج  ار  دوخ  نارای  باحصا و  زا  یعمج  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ًاضرف  رگا  لاثم  رد  درادن . تقباطم  تقفاوم و 
هنوـگره اـیآ  تسین .؟ يربـهر  ياروـش  لیکـشت  موزل  ینعم  هب  هعوـمجم  کـی  نییعت  اـیآ  دـنتخاس ، هناور  راـید  نآ  هب  ار  ناـشیا  نـییعت و 

نیا يدراوم  رد  هک  تسا  یهیدب  دشاب ؟ رادروخرب  یتیعرش  رابتعا و  شزرا و  زا  دناوتیم  اروش ، تیرثکا  يأر  رب  ینتبم  ریغ  يریگمیمصت 
راکفا ندناروش  دننام  ییاههار  زا  هدافتسا  اب  ای  روز  هب  هدروآ و  رد  دوخ  راصحنا  رد  ار  تردق  دناوتیمن  اروش  ياضعا  زا  کی  چیه  نینچ 
تیالو یمالـسا و  تموکح  باب  رد  هک  ياّهلدا  دـیامن . تردـق  زا  يریگهرانک  افعتـسا و  هب  روبجم  ار  اهنآ  رگید  ياـضعا  هیلع  رب  یمومع 

ـ  ارم نانیـشناج  ادنوادخ  ینعی : ( 5919 تیاور  420/4، هیقفلا () یئافلخ محرا  مهّللا  : ) فیرـش يوبن  ثیدـح  هلمج  زا  دوشیم ، هراشا  ءاهقف 
، یفاک ( ) امکاح مکیلع  هتلعج  دق  ّینإف  : ) دومرف هک  هیقف  هراب  رد  ع )  ) قداص ماما  نخس  ای  و  هدب ، رارق  دوخ  تمحر  دروم  ءاهقف ـ  ءاملع و 

دنراد تلالد  تقیقح  نیا  رب  همه  تایاور  رگید  و  مداد ، رارق  مکاح  امـش  رب  ار  وا  نم  ینعی : ( 5 تیاور 7 ص412  دلج 10 و  تیاور  67/1
روما رد  ناملـسم  ره  نیا  رب  انب  دـشابیم . مکاح  یعرـش  رظن  زا  دـش ، باختنا  مدرم  يوس  زا  عجرم  ناونع  هب  هکنآ  دّرجم  هب  یهیقف  ره  هک 

، دنکیم لمع  شیوخ  هدیزگرب  دیلقت  عجرم  ياوتف  قبط  رب  قالط و ... جاودزا ، جح ، هزور ، زامن ، دننام  دوخ  یـصخش  تانوئـش  یعرش و 
یـشم و طخ  نییعت  يریگتهج و  حلـص ، ای  گنج  يداـصتقا ، نـالک  ياهتـسایس  دـننام : یمومع  تالکـشم  یعاـمتجا و  لـئاسم  رد  یلو 
دنهد و لیکشت  ییاروش  عجارم  ءاهقف و  تسیابیم  تسا ، طوبرم  ّتلم  همه  هب  هک  یعامتجا  روما  فلتخم  رد  و  روشک ، هدمع  ياهتـسایس 
هک یئاـهقف  اـهنت  هیرظن  نیا  قـبط  رب  1 ـ  شـسرپ : ود  دوش . ذاختا  یـضتقم  تامیمـصت  تیرثکا  يأر  ساسا  رب  مزـال ، ياهیـسررب  زا  سپ 

نینچ تایاور  یـضعب  رهاـظ  هک  یلاـح  رد  دراد ، دوجو  تیعجرم )  ) دـیق رب  یلیلد  هچ  تشاد ، دـنهاوخ  تیوضع  اروش  رد  دنتـسه ، عجرم 
: دندیسرپ ص )  ) ربمایپ زا  هک  تسا  فیرـش  يوبن  ثیدح  رد  هلمج  زا  تسا ، اراد  ار  یتموکح  بصنم  دشابن ، عجرم  دنچره  هیقف  هک  تسا 

ماما ترـضح  شیامرف  رد  ای  دـننکیم و . ... لقن  ارم  ياههتفگو  ّتنـس  دـنیآیم و  نم  زا  دـعب  هک  نانآ  دومرف : دـننایک ،؟ امـش  نانیـشناج 
يوه و اب  دـشاب ، راد  دوخ  هک  ءاهقف  زا  سکره  ینعی : هودـلقی ) نأ  ماوعللف  هسفنل  انئاص  ءاـهقفلانم  ناـک  نم  : ) تسا هدـمآ  ع )  ) يرکـسع

ءاغلا ّتیعجرم  دـیق  و  تسا ، یفاک  ندوب ، هیقف  ّهلدا ، نیا  ساـسارب  هک  دـننک . تیعبت  وا  زا  دـیاب  مدرم  و ... دـیامن ، تفلاـخم  شیوخ  سوه 
ماما دـنچ  دوجو  اب  هک  هنوگنامه  و  دـننک ، باـختنا  ار  دوخ  عجرم  اـت  تسا  هداد  ناناملـسم  هب  ار  راـیتخا  نیا  مالـسا  باوج : تسا .؟ هدـش 

رب دناوتیم  یمالـسا  تّما  مه  دّدعتم  ءاهقف  دوجو  اب  دنک ، باختنا  ار  یکی  دناوتیم  درف  لداع ، دهاش  دـنچ  یـضاق ، دـنچ  لداع ، تعامج 
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، دیامنیم ذیفنت  ار  بختنم  عجرم  ياوتف  و  دراذگیم ، هّحص  باختنا  نیا  رب  مالسا  و  دیامن ، باختنا  ار  دیلقت  عجرم  دوخ  صیخـشت  ساسا 
رب ع )  ) نینمؤملاریما زا  یتیاور  رد  هک  هنوگنامه  ددرگیم ، تّجح  شنیدـّلقم  يارب  هیقف  ياوتف  يأر و  هک  تسا  مدرم  باختنا  اب  نیا  رب  انب 
زا هک  یهیقف  ساسا  نیا  رب  سپ  دنراد . ار  ربهر  اوشیپ و  باختنا  قح  مدرم  ینعی : اوراتخی ) نا  : ) دومرف هک  تسا  هدـش  حیرـصت  بلطم  نیا 
زا یکی  هک  زین  تواـضق  دروم  رد  درادـن . یتـیّجح  هنوگچیه  ناگدـننک  باـختنا  هب  تبـسن  وا  ياوتف  لوـق و  هدـشن ، باـختنا  مدرم  يوـس 

ءاهقف زا  یکی  هب  عازن  فرط  ود  رگا  طئارّـشلاعماج ، یـضاق  هیقف و  دنچ  دوجو  اب  هک  دنکیم ، قدص  عوضوم  نیمه  دشابیم  هیقف  بصانم 
باختنا ار  يو  عازن  نیفرط  هک  تسا  ذـفان  یهیقف  نآ  مکح  اـهنت  تشاد و  دـنهاوخن  تواـضق  هلخادـم و  ّقح  رگید  ءاـهقف  دـننک ، هعجارم 

مزال دّلقم  دادعت  هچ  2 ـ  دوشیمن . دناهدشن ، باختنا  یمالـسا  تّما  يوس  زا  هک  یئاهقف  لماش  تواضق  تیالو و  ّهلدا  نیا  رب  انب  دناهدومن .
دـص عجارم  زا  یکی  رگا  لاـثم : باـب  زا  دراد ، دوجو  ینازیم  دروم  نیا  رد  اـیآ  و  دوش ، عجارم  ياروش  وضع  ناـنآ  دـیلقت  عـجرم  اـت  تسا 
عرـش رظن  زا  تموکح  كالم  باوج : دنتـسه ؟ يواسم  اروش  رد  ود  نیا  ایآ  دـشاب ، هتـشاد  دـّلقم  نویلیم  کی  طـقف  رگید  عجرم  نویلیم و 

باختنا یمالـسا  تموکح  هرادا  يارب  ار  يدیلقت  عجرم  یمالـسا  تّما  رگا  نیا  رب  انب  دشابیم ، مدرم و ... باختنا  تلادـع ، ملع ، سّدـقم :
مکاح دیلقت  عجرم  نآ  دـشاب ، هتـشاد  يرتمک  دـّلقم  نارگید  هب  تبـسن  داصتقا و ... تادابع ، الثم  رگید  لئاسم  دروم  رد  دـنچره  دـندومن ،

كالم و نیا  رب  انب  دننک ، دـیلقت  رگید  یهیقف  زا  لئاسم  هّیقب  رد  و  هیقف ، کی  زا  لئاسم  یـضعب  رد  دـنناوتیم  نیدـّلقم  نوچ  دوب ، دـهاوخ 
رد يو  نیدّلقم  دادعت  دنچره  دننک ، باختنا  یتموکح  روما  هرادا  يارب  ار  یهیقف  یمالسا  تّما  هک  تسا  نآ  اروش  نیا  رد  تیوضع  رایعم 
وا نیزگیاج  ار  طیارـش  دـجاو  ءاـهقف  زا  یکی  ءاـضعا  هّیقب  دوش ، توف  اروش  دارفا  زا  یکی  رگا  هکنیا  اـمک  دـشاب . مک  یهقف  لـئاسم  رگید 
زا رگید  هک  دـیدج  باختنا  وضع  نیا  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  دـهد . يراـی  یتموکح  روما  هرادا  رد  ار  اـهنآ  اـت  دـننکیم ،

رگید عجارم  يوس  زا  دـیدج  وضع  نیا  مییوگیم : خـساپ  رد  دریگیم ؟ رارق  اروش  رد  هنوگچ  سپ  هدـشن ، شنیزگ  باختنا و  تّما  يوس 
، دـننکیم رداص  ءارآ  تیرثکا  بسک  زا  سپ  ار  یئاضق  تاررقم  یئارجا و  ماکحا  نیناوق و  اروش  ياضعا  هک  هنوگنامه  و  هدـش ، باـختنا 

یعیبط يرما  نیا  و  دننک ، باختنا  یتروشم  وضع  کی  ناونع  هب  ینزیار و  يارب  ار  طئارش  دجاو  هیقف  کی  هک  دنرادروخرب  زین  ّقح  نیا  زا 
هتکن دنشاب . اراد  زین  ار  یّقح  نینچ  دندش ، هداد  رارق  مکاح  نیما و  ع ،)  ) ماما نیشناج  ثیداحا ـ  تایاور و  رب  انب  عجارم ـ  هک  ینامز  تسا 

رد یمّوس  ناریا ، رد  يرگید  قارع ، رد  یکی  تسا  نکمم  دـنوش ، عمج  ناکم  کـی  رد  همه  اروش  وضع  ياـهقف  تسین  مزـال  هکنآ  رگید 
، دوب مکح  رودـص  تروشم و  دـنمزاین  هک  دـمآ  شیپ  ياهلئـسم  نامز  ره  تسا  یفاک  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  تماقا  ناتـسکاپ  ای  دـنه  نانبل ،
هک ياهقطنم  اـی  ياهراـق  یناـهج و ... ياـهنامزاس  دـننام  دراد ، مـالعا  اروش  عمجم  رد  ار  عـجرم  نآ  يأر  عـجارم ، زا  کـیره  ناگدـنیامن 

اهنامزاس و هنوگنیا  رد  هک  اقیرفآ و ،... تدـحو  نامزاس  برع ، هیداحتا  دـّحتم ، للم  نامزاس  ریظن  دنتـسه  فلتخم  ياهتلود  زا  لکـشتم 
ذاختا تیرثکا  يأر  بسک  اب  تامیمصت  و  دنیامنیم ، حرطم  ار  شیوخ  عوبتم  تلود  روهمج و  سیئر  يأر  يروشکره  ناگدنیامن  زکارم 
هفیظو دنشاب ، هتـشاد  رظن  فالتخا  مهاب  یئاضق  لئاسم  رد  اروش  وضع  عجارم  تسا  نکمم  هکنیا  نآ  تسا و  یقاب  يرگید  لاؤس  دوشیم .

لمع عجارم  زا  کیمادـک  يأر  هب  دـیاب  و  تسیچ ؟ دـناهدش  یـسرداد  تواضق و  هب  رومأم  اروش  نیا  فرط  زا  هک  ییاهناتـسداد  تاـضق و 
رداص يأر  دوخ  رظن  رب  انب  دشاب ـ  هیقف  دیاب  یضاق  دناهدومرف  هعیش  ءاهقف  روهشم  هک  دشاب ـ  هیقف  دوخ  بوصنم  یضاق  رگا  باوج : دننک ؟

و دشاب ، دهتجم  تسین  مزال  یضاق  دندومرف  ءاهقف  زا  یضعب  هک  تسا ـ  یلداع  ملاع و  درف  هکلب  دشابن ، هیقف  دوخ  یـضاق  رگا  اّما  دنکیم ،
ءاضعا تیرثکا  رگا  تروص  نیا  رد  مینادیمن ـ  دـیعب  دوخ  ياج  رد  ام  ار  هیرظن  نیا  هک  دـنک ، تواضق  رگید  ءاهقف  رظن  قبط  رب  دـناوتیم 

، دنتسه دیلقت  عجرم  کی  دّلقم  اوعد  فرط  ود  ره  رگا  و  دنکیم ، مکح  يأر  نآ  قبط  رب  یضاق  دنتـسه ، يدحاو  رظن  يأر و  ياراد  اروش 
فـصن رظن و  کی  اروش  ءاظعا  فصن  دوبن ، نیب  رد  یتیرثکا  رگا  اّما  دـنک ، لمع  اهنآ  دروم  رد  عجرم  نآ  يأر  قبط  رب  یـضاق  تسا  مزال 

لحنیال تالکشم  ّلح  يارب  هعرق  ددعتم  تایاور  رب  انب  نوچ  دش ، دهاوخ  لح  هعرق  اب  لکشم  تروص  نیا  رد  دنتشاد ، يرگید  رظن  رگید 
رب لمع  مدرم ، ناج  سفن و  ای  ّتیجوز  دننام  یلئاسم  رد  و  لدع ، هدعاق  قبط  رب  لمع  یلام  تافالتخا  دننام  يدراوم  رد  و  هدش ، هداد  رارق 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


تیرثکا يأر  قبط  رب  لمع  اروش و  هب  عوجر  ناکما  زا  سپ  یئزج  لئاسم  یـسررب  هتبلا  هک  دشابیم ، هراچ  هار و  اهنت  طایتحا  هدعاق  ساسا 
عمج مه  رود  هب  یمالسا  تّما  رب  مکاح  ياروش  کی  رد  ار  دیلقت  عجارم  ناوتیم  هنوگچ  مینیبب  لاح  تسین . رادروخرب  ینادنچ  ّتیمها  زا 

تردق ياراد  یمومع  راکفا  اریز  تسا ، ریذپناکما  یمالـسا  تّما  یمومع  راکفا  هب  لسوت  اب  اهنت  عمجت  نیا  تفگ : دیاب  خـساپ  رد  دومن ؟
هبـش رد  هک  هنوگنامه  دـنک ، نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  تموکح  طقاس و  ار  یتموکح  دـناوتیم  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، ییالاب  ناوت  ذوفن و 

روشک نآ  رب  هطلـس  نرق  هس  زا  سپ  سیلگنا  رامعتـسا  هناملاظ  هایـس و  تیمکاح  ندـش  نکهشیر  بجوم  مدرم  یمومع  هزرابم  دـنه  هراـق 
تبث یمدرم  هدارا  یمومع و  راکفا  ریثأت  هنیمز  رد  خیرات  رد  يرایـسب  ياهلاثم  هتبلا  و  دیماجنا . لقتـسم  یتلود  لیکـشت  هب  ماجنارـس  و  دش ،

زا یکی  هب  هک  تسا  تیاور  رد  هکنانچ  دندومنیم ، هظحالم  ار  یمومع  راکفا  تردق ، تمظع و  نآ  اب  ص )  ) مالـسا ربمایپ  یّتح  هدیدرگ ،
ود نآ  يارب  و  مدومنیم ، انب  ون  زا  و  بارخ ، ار  هبعک  دوب ـ  مکحتسم  ناشنامیا  و  دندوبن ـ  ناملسم  هزات  وت  موق  رگا  : ) دندومرف ناشنارسمه 

تیمها هک  یلئاـسم  رد  مدرم  هّماـع  فطاوع  کـیرحت  زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ثیدـح ، لـصا  تّحـص  تروص  رد  هک  مدادیم ) رارق  برد 
همئا هک  مینیبیم  زین  رگید  یخیراـت  عیاـقو  زا  يرایـسب  رد  دنتـسجیم . يرود  تخادـنایم  رطخ  هـب  ار  مالـسا  ساـسا  و  هتـشادن ، ینادـنچ 

هک هعماـج  یمومع  شمارآ  ظـفح  يادـف  ار  مهم  نآ  عقاو  رد  و  دـندرکیم ، كرت  ار  یّمهم  یموـمع ، راـکفا  هظحـالم  هب  ع )  ) نیموـصعم
مها هب  كرت و  مهم  مها ، اـب  مهم  ضراـعت  تروص  رد  هک  تسا  نآ  یهقف  روهـشم  دـعاوق  نیناوق و  زا  یکی  هک  دـنتخاسیم . دوب ، رتـمهم 

انلعجل ةدحاو  ۀّما  سانلا  نوکی  نأ  الولو  : ) دـیامرفیم ناحبـس  يادـخ  هک  اجنآ  تسا  میرک  نآرق  رد  هدـعاق  نیا  هشیر  هک  دوشیم ، ذـخا 
اج کـی  مدرم  همه  هک  دـشیمن  نینچ  رگا  و  ینعی : ( 33 فرخز : () نورهظی اهیلع  جراعم  و  ۀّـضف ، نم  افقـس  مهتویبل  نمحرلاب  رفکی  نمل 
هیآ دوصقم  . ) میدادیم رارق  اهنآ ـ  رتشیب  ییامندوخ  تهج  وراب ـ  جرب و  و  ياهرقن ، فقـس  اب  ییاههناخ  ادـخ  نیرکنم  يارب  دـنوش ، رفاـک 
هّماع هدـیقع  رگا  و  دوشیم ، اطع  مه  رافک  هب  اهتمعن  نیا  یتح  هک  اجنآ  ات  درادـن ، شزرا  ادـخ  دزن  يویند  معن  ایند و  هک  تسا  نآ  هفیرش 
لقع یهقف  هدئاق  نیا  زا  هتـشذگ  دومرفیم ). تیانع  ار  ياهداعلاقوف  ياهتمعن  نینچ  راّفک  هب  لاعتم  يادخ  تشگیمن ، رب  ادـخ  زا  مدرم 
رظن قاـفتا  فلتخم  لـئاسم  رد  زین  ءاـهقف  و  تسین ، یئـالقع  حیحـص و  راـک  ّمهم  هب  نتخادرپ  مها ، دوجو  اـب  هک  دـنکیم  مکح  نینچ  مه 
ظفح نوچ  میناسریم ، لتق  هب  ار  وت  هکنیا  ای  شونب  بارـش  ای  هک  دندومن  دـیدهت  ار  یـسک  رگا  ًالثم  تسا ، مّدـقم  مهم  رب  مها  هک  دـنراد 
يارب راّفک  رکـشل  رگا  رگید  لاثم  رد  ای  و  تسا . یفتنم  نآ  تمرح  نّیعتم و  رمخ  برـش  يرارطـضا  تلاح  نینچ  رد  اذـل  تسا ، مها  ناج 

ناج یمالـسا و  نایک  ظفح  نوچ  هک  دنهدیم ، اوتف  ءاهقف  دنداد ، رارق  شیوخ  رپس  ار  ناناملـسم  زا  یهورگ  یمالـسا  روشک  رد  يورـشیپ 
ربمایپ حلص  هدهاعم  زا  سپ  روهشم  ناتساد  رد  ای  و  دشابیم . زیاج  دناهدش ، هداد  رارق  رپس  هک  ناناملسم  نآ  نتـشک  تسا ، مها  ّتلم  کی 
يارب همان  حلص  ظفح  نوچ  دندادیمن ، هار  هنیدم  هب  درکیم  رارف  هّکم  زا  هک  یناملسم  ربمایپ  هّیبیدح ،ـ  حلـص  رد  هّکم ـ  نیکرـشم  اب  (ص )

. دنداد لیکشت  ار  یهاگودرا  دوخ  يارب  هنیدم  هّکم و  نیب  رد  نیرجاهم  نآ  هکنیا  ات  دوب ، ناملـسم  دنچ  شریذپ  زا  رتمهم  نیملـسم  هعماج 
رب هاگچیه  ینعی : (، 84 هبوت : ( ) هربق یلع  مقت  الو  ادـبأ  تام  مهنم  دـحا  یلع  ّلصت  الو  : ) دـیامرفیم هفیرـش  هیآ  هکنیا  اب  رگید  هعقاو  رد  و 

نارادمدرـس زا   ) یبا نب  هللادـبع  هزانج  رب  ص )  ) مرکا ربمایپ  لاحنیا  اب  وشم . رـضاح  اهنآ  ربق  رـس  رب  و  ناوخن ، زامن  دـنریمیم  هک  نیقفاـنم 
نآ هجیتن  رد  و  دوب ، رادروخرب  مالسا  هب  ياهدع  بذج  تهج  رد  ياهژیو  ّتیمها  زا  صوصخ  هب  دروم  نیا  نوچ  دندناوخ ، زامن  نیقفانم )

راشف رثا  رب  خیرات  تداهش  هب  مه  ع )  ) یلع ترضح  نینمؤملاریما  دیـشخب . تاجن  تلالـض  زا  ار  نامیا  تسـس  دارفا  نیقفانم و  زا  يرایـسب 
دراوم طئارـش و  دودح و  و  مهم ـ  مها و  هدعاق ـ  نیا  زا  ثحب  هک  دندرک ، رظن  فرـص  دوخ  تامیمـصت  يرایـسب  زا  هعماج  یمومع  راکفا 

رب یمومع  راکفا  راشف  دعب  رد  اّما  تبثم ، تاهج  رب  یمومع  راکفا  ریثأت  هب  تبـسن  يدهاوش  رکذ  اجنیا  ات  تسا . لقتـسم  باتک  دنمزاین  نآ 
تسنادیم هکنیا  اب  دیزی  يوما ، دجسم  هب  ع )  ) تیبلها ناوراک  دورو  روهشم  ناتساد  هلمج  زا  تسا ، دوجوم  يرایـسب  دهاوش  ملاظ  ماّکح 

دهاوخن یپ  رد  هّیما  ینب  نامدود  وا و  ییاوسر  زج  ياهرمث  ماش  مدرم  لباقم  رد  ترضح  نآ  ینارنخس  ربنم و  رب  ع )  ) داجـس ماما  نتفر  الاب 
هبطخ نآ  و  دـنریگ ، ارق  ربنم  رب  ع )  ) نیدـباعلانیز ماما  ترـضح  ات  دـهد  هزاجا  دـش  روبجم  مدرم  يراشفاپ  رارـصا و  هب  لاحنیا  اـب  تشاد ،
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و دـننک . همزمز  خـیرات  شوگ  رد  دـیزی و  نامـشچ  لباقم  رد  ار  هیما  ینب  ییوربآیب  گنن و  اهتیانج و  نآ  رد  و  دـننک ، داریا  ار  روهـشم 
ات دهد  هزاجا  و  دـنک ، دازآ  تراسا  زا  ار  ع )  ) تیبلهأ ات  تخاس  روبجم  ار  هشیپ  تیانج  دـیزی  زور ، نآ  هعماج  یمومع  راکفا  راشف  نامه 

عمجم کی  رد  دیلقت  عجارم  ءاهقف و  يزور  رگا  هکنآ  نخس  هاتوک  و  دننک . هماقا  يرادازع  سلاجم  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  گوس  رد 
زا يرایـسب  هک  تشاد  دیما  ناوتیم  دنزادرپب ، میمـصت  ذاختا  رظن و  لدابت  تروشم و  هب  مالـسا  ناهج  هّماع  روما  رد  و  دـنیآدرگ ، اروش  و 

هکلب تسین ، اعدا  فرص  اهنت  نیا  و  دوش . هراچ  حالصا و  دوشیم ، هدرمش  لحنیال  تالضعم  ناونع  هب  زورما  هک  یتالکـشم  اهیناماسبان و 
مشچ سراف  جیلخ  مرگ  ياهبآ  هب  یبایتسد  لایخ  هب  اهـسور  هک  یماگنه  تسا ، اعّدم  نیا  قدص  دهاش  یخیرات  ددعتم  مهم و  ياهدادیور 
رتشیب ذوفن  زا  هک  دوب  یبهذم  ياملع  نویناحور و  تردق  اهنت  دندز ، تسد  یمالـسا  روشک  نیا  رد  يورـشیپ  هب  و  دـندوب ، هتخود  ناریا  هب 
ناریا داصتقا  رب  هطلس  رد  یعـس  وکابنت  زایتما  ناونع  تحت  سیلگنا  رامعتـسا  هک  ینامز  نآ  تخاس . فقوتم  ار  اهنآ  و  يریگولج ، اهـسور 

رد هک  دـندوب  ناریا  قارع و  عجارم  رگید  یناسارخ و  دـنوخآ  داد . تسکـش  ار  سیلگنا  هک  دوب  يزاریـش  يازریم  یخیراـت  مکح  تشاد ،
بالقنا رد  سیلگنا  رامعتـسا  غوی  زا  قارع  لالقتـسا  يدازآ و  دنتـشاد . ار  دادبتـسا  يدوباـن  مدـه و  رد  ریثأـت  نیرتشیب  هطورـشم ، بـالقنا 

نامز نآ  دـیلقت  عجارم  شـشوک  شالت و  نویدـم  مود  یناهج  گـنج  زا  سپ  قارع  زا  سیلگنا  هراـبود  جارخا  زین  و  يدـالیم ،  1920 لاس
، دومن مهارف  ار  قارع  ناریا و  رد  لصیف  نادناخ  لوا و  يولهپ  طوقس  هنیمز  هک  دوب  نانآ  مالک  ذوفن  عجارم و  داحتا  عقاو  رد  و  دوب . قارع 

رامعتـسا هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  و  دندرکیم ، تیعبت  نانآ  زا  و  دنتـشاد ، یبلق  داقتعا  تدارا و  شیوخ  یبهذـم  ياملع  هب  ناناملـسم  اریز 
عقاو رد  و  دننک . يریگولج  دـیلقت  عجارم  عامتجا  داحتا و  زا  نکمم  قیرط  ره  هب  دـنراد  یعـس  هراومه  نانآ  هدـناشن  تسد  ماّکح  نارگ و 

شقن هکلب  دوشیم ، هعماـج  رد  یـسایس  ياـهانگنت  اـههرگ و  ّلـح  بجوم  اـهنت  هن  عجارم  ياروـش  بلاـق  رد  عـجارم  یگنهاـمه  داـحتا و 
ینادابآ و تامدقم  ناوتیم  ییاروش  نینچ  لیکـشت  وترپ  رد  و  تشاد ، دهاوخ  داعبا  رگید  رد  یمالـسا  تّما  تالکـشم  لح  رد  ياهدـمع 

تاغیلبت شرتسگ  هیملع ، ياـهزوح  رتنوزفا  یهدزاـب  میظنت و  یگنهرف ، زکارم  هعـسوت  اهدادعتـسا ، ییافوکـش  دـشر و  روشک ، یگدـنزاس 
، تیباهو تیئاهب ، نوچمه : یتدیقع  يرکف  تافارحنا  اب  هلباقم  زین  و  یبهذم ، ینید و  تاهبش  هب  ییوگباوج  و  ناهج ، حطـس  رد  يرـسارس 
، ناـهوژپ شناد  ریاـس  تیعـضو  دـنبای ، تسد  هملک  تدـحو  هـب  دنتـسناوت  دـیلقت  عـجارم  هاـگره  و  تخاـس . مـهارف  ار  يرگ و ... یفوـص 

نامز رد  هک  دریگیم ، ناماس  عجارم  ياروش  هیاس  رد  یبهذـم  یملع و  راـشقا  رگید  نارونخـس و  ناگدنـسیون  نیدـهتجم ، نادنمـشیدنا ،
هرادا لوئـسم  هک  دنتـسه  ع )  ) تیبلها مولع  نالماح  دیلقت و  عجارم  نیا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللالّجع   ) مظعالا هللاۀیقب  ترـضح  تبیغ 

ناگدنیامن سلجم  لیکـشت  هک  تسا  حضاو  ًالماک  و  تشاد . دهاوخ  هدهع  رب  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  عجارم  ياروش  و  دنروشک ، روما 
هربخ و دارفا  سلجم  نیا  ءاـضعا  هک  تسا ، يرورـض  يرما  فلتخم  ياـههنیمز  رد  تکلمم  حـلاصم  صیخـشت  و  روشک ، هرادا  يارب  مدرم 

ياروش نایم  فالتخا  زورب  تروص  رد  لاح  دش ، دنهاوخ  باختنا  مدرم  میقتسم  يأر  اب  هک  دوب  دنهاوخ  فلتخم  ياههنیمز  رد  سانشراک 
یتردـق زا  رادروخرب  عجارم  وس  کی  زا  اریز  دوب ، دـهاوخ  مّدـقم  کیمادـک  يأر  روشک  يراـج  لـئاسم  رد  ناگدـنیامن  سلجم  عجارم و 

، هـشیپ تلادـع  يدارفا  زین  مدرم  ناگدـنیامن  رگید  ییوـس  زا  و  دـناهدش ، هداد  رارق  مکاـح  ع )  ) موـصعم ماـما  فرط  زا  هـک  دنتــسه  ینید 
هک تسا  مزال  هتکن  نیا  نایب  لاؤس ، نیا  هب  خساپ  زا  شیپ  دنشابیم .؟ مالسا  سدقم  عرش  دییأت  دروم  مدرم و  تیاضر  دروم  سانـشراک و 

باب زا  تسین ، هیقف  تسد  هب  رگید  ماکحا  قیداصم  یجراخ و  تاعوضوم  صیخـشت  اّما  دـشابیم  ماـکحا  ناـیب  اـهنت  دـهتجم  هیقف و  هفیظو 
رد یلو  تسا ، تمرح  ابر  مکح  ای  تسین ، يزیچ  هچ  تسه و  بارـش  يزیچ  هچ  تاعیام  ناـیم  زا  یلو  تسا ، تمرح  بارـش  مکح  لاـثم :

، تسین ءاهقف  فیاظو  زا  رگید  عوضوم  صیخـشت  نیا  هن ؟ مادک  و  دنکیم ، قدص  نآ  رب  يوبر  هلماعم  کیمادـک  یجراخ  تالماعم  نایم 
کی رب  ابر  فیرعت  ای  تسین ، بارش  یندیـشون  عیام و  کی  داد  صیخـشت  سانـشراک  کی  رظن  ساسا  رب  ای  شدوخ  يدّلقم  رگا  نیا  رب  انب 

نیا نایب  اب  تسین . بترتم  نآرب  یتمرح  و  دوب ، دهاوخن  مکح  نآ  قداصم  زا  عوضوم  نیا  تروص  نیا  رد  دنکیمن ، قدـص  ینّیعم  هلماعم 
اهنآ نایم  ضراعت  ضرف  رب  یلو  تسا ، ادج  رگیدکی  زا  ناگدنیامن  سلجم  عجارم و  ياروش  تارایتخا  هرئاد  ًاساسا  هک  دش  مولعم  همّدـقم 
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اریز دوش ، نشور  فالتخا  فیلکت  یـسرپ  همه  کی  اب  ات  درک ، عوجر  یمومع  ءارآ  هب  دـیاب  لکـشم  لح  يارب  هک  دـسریم  رظن  هب  نینچ 
باختنا رایتخا و  ع )  ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  انب  و  هدومن ، تیانع  یمالـسا  تّما  هب  ار  باختنا  تیحالـص  دنوادخ  تشذـگ  هک  هنوگنامه 
تداهـش هب  و  دـشابیم ، هیرظن  نیا  دـیؤم  نوناق  حور  مه  و  تسا ، دـییأت  دروم  لقع  فرط  زا  مه  ّلح  هار  نیا  دوب . دـهاوخ  كـالم  مدرم 

سلجم رگید  فرط  زا  دندومن . راذگاو  مدرم  يأر  هب  ار  روشک  روما  رد  يریگمیمصت  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکا ربمایپ  اهراب  خیرات 
هب یگدیـسر  عجرم  دـننک ، ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  يرما  رد  لیکو  ود  هاـگره  و  دـنا ، تّما  لـیکو  ودره  عجارم  ياروش  ناگدـنیامن و 

. مینکیم رظن  فرص  نآ  زا  رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  يرتشیب  شهوژپ  قیقحت و  دنمزاین  ثحب  نیا  هتبلا  دوب ، دهاوخ  نانآ  لّکوم  فالتخا 

بازحا دّدعت 

زا دوصقم  هتبلا  دیامن ، بزح  لیکشت  هب  مادقا  دناوتیم  ناملـسم  ره  هتـشاد ، ینازرا  ناسنا  هب  مالـسا  هک  ییاهیدازآ  ساسارب  بازحا  دّدعت 
عجارم هک  اـجنآ  زا  1 ـ  درک : میـسقت  هنوگ  هس  هب  ار  بازحا  ناوتیم  مالـسا  هاگدـید  زا  دوـب ، دـهاوخن  یبرغ  بزح  ینعم  هب  اـمازلا  بزح 
ماکحا يارجا  قیبطت و  تهج  رد  تسیابیم  دنشابیم ، یمالسا  هعماج  هرادا  يدصتم  ع )  ) راهطا همئا  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  فرط  زا  دیلقت 
باختنا رد  عجارم  ياروش  يراـکمه  اـب  بازحا  نیا  هک  دـنهد ، لیکـشت  ار  یبازحا  هعماـج  تفرـشیپ  لـماکت و  تهج  رد  یعـس  مالـسا و 

توافت دوب . دـنهاوخ  رثؤم  لاّعف و  دزآ  تاباختنا  قیرط  زا  اهنامزاس ، زکارم و  رگید  زین  و  هیئاضق ـ  هنّنقم ، هیرجم ، هناگهس ـ  ياوق  ياـسؤر 
و دننکیم ، تکرح  مالـسا  نیناوق  بوچراچ  رد  یمالـسا  هعماج  رد  بازحا  هک  تسا  نیا  رد  برغ  یبزح  متـسیس  اب  بازحا  نیا  یـساسا 

ياراد یبرغ  بازحا  هکیلاـح  رد  دریگیم ، رارق  بازحا  نیا  همانـساسا  رد  ریذـپانهشدخ  مّلـسم و  لوصا  ناونع  هب  مالـسا  ماـکحا  نیناوق و 
بازحا ریثأت  تحت  هک  هناگ  هس  ياوق  سپ  دـننکیم ، لمع  هدـنهد  لیکـشت  ياضعا  تارظن  هقیلـس و  ساـسا  رب  و  هدوبن ، یبوچراـچ  نینچ 

هنیمز رد  دـشاب ، یمالـسا  نیناوق  بوچراـچ  رگا  هک  دوشیم  حرطم  لاؤس  نیا  اـجنیا  رد  تشاد . دـنهاوخ  یمالـسا  يدرکلمع  دنـشابیم ،
تایــضتقم و زورما و  ياـیند  نوزفازور  تاــجایتحا  دروـم  رد  مالــسا  اــیآ  و  درک ، دــیاب  هـچ  ینوـنک  هعماــج  ناوارف  تاّریغت  اــهزاین و 

مزلتـسم ینامرد و ... یهافر ، تاناکما  زاس  تخاس و  اهنابایخ ، اهرهـش و  هعـسوت  رگا  ًاضرف  دراد ؟ یّلح  هار  ینونک  عماوج  ياهترورض 
فوقولا : ) یهقف هدعاق  ود  نتفرگ  رظنرد  اب  دنتـسین ، يراکمه  هنوگچیه  هب  رـضاح  هک  دش  یـصاخشا  كالما  ای  و  تافوقوم ، رد  فّرـصت 

ّالإ ءرمأ ، لام  لحی  ال   ) و هدومن ، نییعت  هدـننک  فقو  هک  تسا  يرادـقم  هب  اهنت  فقو  رد  فرـصت  هدودـحم  اـهلها ) اـهفقو  اـم  بسح  یلع 
يرورض تاسیـسأت  زاس  تخاس و  يزاس و  رهـش  زا  دیاب  ایآ  دشابیم ، زاجم  اهنآ  تیاضر  اب  اهنت  نارگید  لاوما  رد  فرـصت  هسفن ) بیطب 

یقاب زورما  زاین  دروم  ییآراک  هنوگره  دقاف  یمیدق  تفاب  نامه  رب  ار  اهرهـش  و  مینک ، یـشوپ  مشچ  اهرهـش  یمومع  تیعـضو  اب  یـضتقم 
دیاب ای  و  میاهدنام ، زاب  یقرت  تفرـشیپ و  زا  دـح  نیا  ات  و  هتفرن ، شیپ  هنامز  ياهزاین  اب  گنهامه  ناسمه و  تروص  نیا  رد  هک  میراذـگب ،

رد ای  و  میهد ؟ رارق  تیولوا  رد  ار  تفرـشیپ  مّدقت و  اب  قبطنم  ياهترورـض  اهزاین و  هب  هجوت  و  میرادرب ، تسد  یهقف  مّلـسم  هدعاق  ود  زا 
هب تبـسن  لوادـتم  نیناوق  اـی  یگدـننار ، ییاـمنهار و  نیناوق  رد  نیفلختم  هب  تبـسن  هدـنراد  زاـب  مرها  ناوـنع  هب  همیرج  عـضو  رگید  لاـثم 

ذخا يدازآ  لـصا  هب  دراوم  هنوـگ  نیا  رد  اـیآ  تسا ، ناـسنا  تئارب  يدازآ و  لـصا  اـب  فلاـخم  روـشک ، زا  زرا  ـالط و  جورخ  تیعوـنمم 
ای میرادرب ، تسد  تسا  رـصاعم  ياـیند  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و  میخو  بقاوع  مزلتـسم  نآ  نتفرگ  هدـیدان  هک  نیناوق  نیا  زا  و  مینکیم ،

لـصا اب  يّدح  ات  تامیمـصت  نیا  دنچره   ) میهد رارق  ریذپانناربج  هاگ  بقاوع  زا  رارف  تاجن و  تهج  رد  یتامیمـصت  ذاختا  هب  ار  تیولوا 
هک دراد ، مّدـقت  نیناوق  رگید  رب  هک  تسا  ياهدرتسگ  یمومع و  نیناوق  یمالـسا  هقف  رد  باوج : دـنک .) دودـحم  ار  نآ  ضراـعت و  يدازآ 

هدـعاق ای  ّمهم ، رب  مها  مّدـقت  نوناق  الثم  دـشابیم ، یناکم  نامز و  ره  رد  قیبطت  لباق  و  هدوبن ، ّصاخ  ناکم  نامز و  هب  صتخم  نیناوق  نیا 
رد هک  دشابیم . تالاؤس  يرایسب  يوگخساپ  تالکشم و  زا  یهوبنا  لّالح  دنادیم ـ  یغلم  ار  ریغ  هب  رارضإ  ررـض و  عون  ره  هک  ررـضال ـ 

سیسأت نابایخ و  هارهاش و  ثادحا  ای  تسا ، رتمهم  صخش  ّتیکلم  تیاعر  فقو و  طئارـش  قبط  رب  لمع  ایآ  دوش  قیقحت  دیاب  يدروم  ره 
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اجنآ ات  مه  يدازآ  لصا  و  دـشابیم ، ءارجـالامزال  ناـمه  دوش  هداد  صیخـشت  رتمهم  هک  هچنآره  یعاـمتجا ، یناـمرد و  یتامدـخ  زکارم 
دوخ ایآ  دـیدرگ ، ریوصت  مالـسا  نیناوق  يارجا  هوحن  زا  هچنآ  لاؤس : ددرگن . نارگید  هب  نایز  ررـض و  بجوم  هک  دراد  ناـیرج  ناـیرس و 

زا ناشرظن  هب  هچنآ  و  دننکیم ، ءارجا  دـنهد  صیخـشت  رتمهم  هک  ار  هچنآره  روما  ءایلوا  اریز  دوب ، دـهاوخن  دادبتـسا  يروتاتکید و  یعون 
هاگ هک  تسین ، تنـس  لها  هلـسرم ) حلاصم   ) نامه شور  نیا  ایآ  یهقف  هاگدـید  زا  و  دـنیامنیم ، ءاغلا  دـشابن  رادروخرب  ینادـنچ  ّتیمها 

یعرش مکح  رودص  هناوتشپ  دناوتیمن  یئاهنت  هب  تحلصم  هعیش  هقف  رد  هکیلاح  رد  دننکیم ، یفرعم  تحلـصم )  ) ًافرـص ار  مکح  كردم 
ینعم نیا  هب  هلـسرم ) حلاصم   ) هکیلاح رد  مالـسا ، نیناوق  بوچراچ  رد  هعماج  یتسرپرـس  ینعی  هیقف  تیالو  میئوگیم : خـساپ  رد  دـشاب .؟

رد مکاح  رظن  يأر و  هک  دـشاب ، عرـش  فالخ  يو  رظن  دـنچره  دـهدیم ، ماجنا  دـسریم  شرظن  هب  هک  ار  هچنآ  مکاـح  اـی  هیقف  هک  تسا 
دادبتسا شاهمزال  نیا  میهد ، رارق  مکح  نوناق و  ساسا  ار  فرص  یشیدنا  تحلـصم  رگا  يرآ  دریگیم ، رارق  ّتنـس  نآرق و  مکح  ضرع 

و تلود ، ای  اروش  فرط  زا  مهم  ّمها و  نوناق  ءارجا  ناـیم  سپ  دـشاب . مکح  هیاـپ  دـناوتیمن  تحلـصم )  ) هعیـش بهذـم  رظن  زا  اـّما  تسا ،
، درف تسد  هب  هن  دشابیم ، اروش  تسد  هب  ّتیمها  صیخشت  مهم و  ّمها و  نوناق  ءارجا  ًالوا : دراد : دوجو  یساسا  توافت  هس  هلسرم  حلاصم 

نمض اروش  دارفا  ینعی  تسا ، مالسا  عرش و  هاگدید  زا  تیمها  مهم ، ّمها و  صیخشت  رد  رایعم  ًایناث : دنکیم . يریگولج  دادبتـسا  زا  نیا  و 
یـصخش رظن  يأر و  زا  سپ  هـک  تـسا ، يرتـشیب  تـیمها  ياراد  مالـسا  رظن  زا  مـکح  فرط  ود  زا  یکی  هـک  دـننک  تباـث  دـیاب  یــسررب 

میدقت ًاثلاث : دومن . دنهاوخ  نّیعم  ار  ّمها  مهم و  هک  دنتـسه  یمالـسا  یهقف و  دعاوق  اهکالم و  نیا  هکلب  دوب ، دهاوخن  تیمها  هدـننکنییعت 
ات و  دـنیوگیم ، هیوناث ) نیوانع   ) ار ماکحا  هنوگنیا  و  تسین ، یمئاد  دنتـسه  ررـض  بجوم  هک  یماکحا  ءاغلا  ای  مهم ، ءاغلا  و  ّمهم ، رب  ّمها 

یلصا و نیناوق  ءزج  و  تسا ، يرارطضا  یتقوم و  نیناوق  هنوگنیا  عقاو  رد  هک  دشاب ، هتشاد  ارنآ  ءاضتقا  لیلد  هک  دنتسه  ارجا  لباق  یماگنه 
کلام مومسم  ریش  نیا  دنچره  دش ، هتخانش  يرامیب  یعون  لاقتنا  لماع  مدرم  یفرصم  ریـش  رگا  لاثم  ناونع  هب  دنوریمن . رامـش  هب  یمئاد 

هدولآ ریش  یمالسا  تموکح  نیا  رب  انب  تسا ، رتمهم  یصوصخ  ّتیکلم  ظفح  زا  مدرم  ناج  ظفح  مالسا  هاگدید  زا  یلو  دراد ، یصوصخ 
رد رگید  لاثم  رد  ای  دـشابیم ، يراج  دوخ  هب  صاخ  طئارـش  رد  نیناوق  یماـمت  رد  هیوناـث ) نیواـنع   ) سپ دربیم ، نیب  زا  ار  از  يراـمیب  و 

رتمولیکدـص زا  شیب  تعرـس  تسا ، یمازلا  زمرق  غارچ  تشپ  فـقوت  درک ، تکرح  تسار  تمـس  زا  دـیاب  یگدـننار  ییاـمنهار و  نیناوـق 
دص زا  شیب  اهلیبموتا  تعرس  ات  تشاد  اضتقا  ترورض  نیا  نیگنس  یکیفارت  راب  ای  ریسم  کی  ریمعت  لیلد  هب  رگا  لاح  و ... تسا ، عونمم 

اب سپ  ددرگیم . یغلم  هّیلوا  طئارـش  تلاح و  تشگزاب  ات  هیلّوا  نیناوق  و ... دننک ، تکرح  پچ  تمـس  زا  تقوم  روط  هب  ای  دشاب ، رتمولیک 
مکح هکلب  هدشن  هتفرگ  اروش  زا  تسین و  اراد  ار  قوف  تیصوصخ  هس  زا  کی  چیه  هلسرم ) حلاصم   ) هیرظن ای  دادبتـسا  دش  مولعم  نایب  نیا 
عون 2 ـ  تسا . ياهقیلس  یصخش و  هکلب  تسین ، یعرـش  ینوناق و  اهکالم  نیناوق و  رب  ینتبم  و  تسا ، یمئاد  هکلب  تسین  یتقوم  تسا . درف 

تیلاعف هصرع  هب  مدق  نطو  یلاعت  یقرت و  ینادابآ و  یگدـنزاس و  يارب  هک  تسا  ینهیم  یّلم و  بازحا  یمالـسا ، هعماج  رد  بازحا  رگید 
، دـشاب هتـشادن  یفانت  ضراعت و  اروش  سلجم  عجارم و  ياروش  مالـسا و  نیناوق  اب  هک  اجنآ  ات  مه  بازحا  لـیبق  نیا  تیلاـعف  دـنراذگیم ،

نایحیسم دننام  ینید  ياهتیلقا  طسوت  هک  یبازحا  3 ـ  درادن . دوجو  اهنآ  یـسایس  ياهتیلاعف  تهج  رد  یعنم  هنوگچیه  هدوب و  دازآ  زاجم و 
هنادازآ یمالـسا  تموکح  هیاس  رد  دـنناوتیم  زین  ناناملـسم  ریغ  اریز  تسا ، عنامالب  زین  بازحا  نیا  تیلاعف  دوشیم ، سیـسأت  ناـیمیلک  و 

يدازآ و راد  هیعاد  کیتارکومد  ياهماظن  مامت  رد  هکنانچ  دنیامنن ، يّدعت  یمالسا  روشک  هبوصم  نیناوق  زا  هکنآ  طرش  هب  دننک ، یگدنز 
راتفر اهروشک  نآ  نیناوق  ساسا  رب  هک  دـنرادروخرب ، یعامتجا  قوقح  زا  اههورگ  فلتخم و  راشقا  یتروص  رد  اهنت  رـشب ، قوقح  تیاعر 

ار نآ  سیـسأت و  یمالـسا  یـسایس  بازحا  دنناوتیم  دیلقت  عجارم  میتشاد  هراشا  هک  روط  نامه  و  دنراذگب . مارتحا  اهنآ  نوناق  هب  و  دننک ،
زا هکنآ  رگم  تسا ، زیاج  حابم و  يراکره  تئارب )  ) لصا ساسا  رب  اریز  درادن ، یپ  رد  یعرـش  لاکـشا  عنم و  چیه  راک  نیا  و  دننک ، هرادا 

. دشابیم روکذم  ثیدح  هقف و  بتک  رد  دودحم و  دودعم و  مه  اهنآ  هک  دوش  هدرمش  تامّرحم 

یسایس بازحا  لیکشت  ترورض 
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یسایس بازحا  لیکشت  ترورض 

رد روشک  روما  میظنت  هرادا و  تهج  هتـسیاش  دـیفم و  دارفا  تیبرت  تهج  ياهسردـم  بزح  تقیقح  رد  یـسایس  بازحا  لیکـشت  ترورض 
بسانم و نایدصتم  ناوتیم  قیال  يدارفا  شزومآ  دمآراک و  رداک  تیبرت  نودـب  هنوگچ  تسا . يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياههنیمز 

ناهج ياهروشک  یگدنام  بقع  یلـصا  للع  زا  هک  تسا  یهیدـب  دومن . شنیزگ  هعماج  روما  هرادا  يرادـمامز و  يارب  ار  یطئارـش  دـجاو 
فلتخم داعبا  رد  ار  روشک  عوضوم  نیمه  هک  تساهروشک ، نیا  رد  روما  نایدـصتم  یگبرجتیب  یمالـسا  ياهروشک  صوصخ  هب  مّوس و 

رظن زا  ای  و  دنشاب ، هتشاد  ّتین  نسح  نآ  نیلوئسم  رگا  یتح  دریگیم ، لکـش  بالقنا  ای  اتدوک  کی  یپ  رد  هک  یماظن  دناشکیم . ارقهق  هب 
، دنشاب مزال  هبرجت  دقاف  هنیمز  نیا  رد  هتشادن و  تکرش  یسایس  یبزح و  ياهتیلاعف  رد  یلو  دنشاب ، ییالاب  هبترم  رد  شناد  تالیـصحت و 

رگید عـماوج  هب  تبـسن  يرتـشیب  ناوـج  يورین  زا  یمالـسا  عـماوج  ًاـبلاغ  رگید  يوـس  زا  تسا . تسکـش  هب  موـکحم  یماـظن  نینچ  ًاـعطق 
ياهنوگ هب  یهار و  رد  ار  شیوخ  دادعتسا  ناوارف و  يژرنا  دنتسه  ددص  رد  رـسپ  رتخد و  ناناوج  نیا  هک  تسا  یعیبط  و  تسا ، رادروخرب 

حیحـص و تالیکـشت  رد  ار  ناناوج  نیا  رگا  لاح  دومن ، دنهاوخ  یعـس  اهنآ  نیمأت  يارب  هک  دنراد  مه  یتاجایتحا  هتبلا  و  دـننک ، فرـصم 
فادها و  میدنبن ، راک  هب  اهنآ  عورشم  ياهزاین  هب  ییوگخساپ  یحور و  دشر  لماکت و  ریـسم  رد  ار  اهنآ  ناوت  و  میرواین ، مهدرگ  یبهذم 

لطاب ياهبهذم  اهکلـسم و  رگید  ای  يداحلا ، یتسینومک و  ای  یبرغ  تارّکفت  بذج  اهنیا  میئامنن ، دزـشوگ  ناشیا  هب  ار  اهنآ  فیاظو  و 
لاـح نیع  رد  هدـمع و  شخب  نیا  ناملـسم ، ناـناوج  دیـص  يارب  ار  ناـشیاهماد  نارگید  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  و  دـنوشیم ، یفارحنا  و 

طوقس رخأت و  هک  یمالسا  هعماج  لعفلاب  هّوقلاب و  ياهتیلباق  ناوج و  يورین  مادهنا  نداد و  رده  هب  نمض  ات  دناهدرتسگ  هعماج  هبرجتیب 
ياـهروشک رد  ارگیداـم و ... کـیئال ، یتـسینومک ، بازحا  درکلمع  خـیرات و  هک  دـنروآ ، تسد  هب  ار  يرتـشیب  عفاـنم  دراد ، لاـبند  هـب  ار 

يزاس هنیمز  تامدقم و  ندرک  هدامآ  عقاو  رد  ناناوج  بذج  مدع  یـسایس و  بازحا  نتفاین  لیکـشت  سپ  تسا . هّیرظن  نیا  دیؤم  یمالـسا 
. دوب دهاوخ  یمالسا  هعماج  ناناوج و  داسف  يارب 

؟ تسا نیرفآ  تشحو  یخرب  يارب  بزح  مان  ارچ 

رد اـهتموکح  اـی  رامعتـسا  هب  هتـسباو  یـسایس  تالیکـشت  بازحا و  درکلمع  نوـنک  اـت  تسا ؟ نیرفآ  تـشحو  یخرب  يارب  بزح  ماـن  ارچ 
هکلب دـندوبن ، رمثرمثم  هنوگچیه  اـهنت  هن  بازحا  نیمه  و  هدومن ، ریوصت  هعماـج  رد  بزح  زا  یتـشز  هیرک و  هرهچ  یمالـسا ، ياـهروشک 
مدرم زا  يرایسب  رظن  رد  هک  اجنآ  ات  دنتشاذگ ، ياجرب  اهنهذ  رد  دوخ  زا  يدب  هرطاخ  یفنم و  راب  و  دنتشاد ، مدرم  يارب  ار  ررض  نیرتشیب 

هک هنوگنامه  دناهدرمـشرب ، روشک  یناریو  يدوبان و  اب  ربارب  ار  تردـق  هب  بازحا  یبایتسد  و  هاوخدـب ، راکبارخ و  یناسنا  ینعی  یبزح  درف 
یلاعت تفرشیپ و  حیحص و  هرادا  يارب  رگید  يوس  زا  اما  دوب . نینچ  مساق  میرکلادبع  نامز  رد  قارع  رصانلادبع و  لامج  نارود  رـصم  رد 

ربارب رد  عّـمجت  یهدـنامزاس و  نودــب  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  اریز  تـسین ، بازحا  و  اـهنمجنا ، اـهتیعمج ، لیکــشت  زج  ياهراـچ  هعماـج ،
رفن درایلیم  کی  دودح  یبرغ  فلتخم  ياهروشک  رد  نونکا  دومن . تمواقم  یفارحنا  يداحلا و  ياهنامزاس  ذوفن  برغ و  مظنم  تالیکشت 

اـهنامزاس و شـشوپ  تحت  رفن  نویلیم  دـصناپ  دراـیلیم و  کـی  دودـح  تسینومک  نیچ  يوروش و  رد  دنتـسه ، اهلّکـشت  بازحا و  وـضع 
نیا هب  هجوت  اب  تسا . هتفرگ  تأشن  یعامتجا  یـسایس و  مظنم  تالیکـشت  نیمه  زا  برغ  ندمت  تردق  عقاو  رد  و  دنراد ، تیلاعف  اهلکـشت 

یفنم و هقباس  نیا  ات  دنریگ  راک  هب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  تیاهن  تسیابیم  یمالـسا  ياهروشک  رد  حیحـص  یـسایس  بازحا  هتکن  ود 
دنهاوخن مدرم  بذـج  رب  رداق  زگره  تروص  نیا  ریغ  رد  دـننک ، كاپ  ار  هدـمآ  دـیدپ  ناناملـسم  ناهذا  رد  بزح  مان  زا  هک  يدـب  هرطاخ 

بکترم زین  مراهچ  مّوس و  مّود ، درف  هاتوک  یتّدم  رد  و  دنز ، تقرـس  هب  تسد  یّـصاخ  رهـش  یلاها  زا  یکی  دینک  ضرف  لاثم  باب  زا  دوب .
یقطنم يریگهجیتن  نیا  دنچره  دنراکفالخ ، رهـش  نآ  یلاها  هک  دنریگیم  هجیتن  نینچ  مدرم  بلاغ  هک  تسا  نشور  دنوش ، فالخ  نامه 

. تسا یلکـشم  راوشد و  رایـسب  راک  نآ  رییغت  یفنم و  ّتینهذ  نیا  اب  هلباـقم  رهـش  نآ  یلاـها  زا  مجنپ  درف  يارب  تروص  ره  هب  هک  دـشابن ،
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نیزاوم و زا  جراخ  ار  دارفا  دـنهاوخب  بازحا  رگا  اریز  دـشاب ، مالـسا  بوچراچ  رد  بازحا  تیلاعف  تکرح و  دـیاب  هکنآ  مهم  هتکن  رگید 
هک دناهدادن ، ماجنا  دیفم  هدنزاس و  يراک  اهنت  هن  دتفیب ، دارفا  هنوگنیا  تسد  هب  هعماج  يرادـمامز  يزور  و  دـننک ، تیبرت  یمالـسا  نیناوق 

یهارمگ و زج  تـسین  ّقــح  زا  سپ  ینعی : ( 32 سنوی : ( ) لالـضلا ّالإ  ّقحلا  دـعب  اذامف  : ) دـشابیم زین  رگناریو  ّرـضم و  ًـالماک  اـهنآ  راـک 
هب هتـسباو  دارفا  همه  رب  زین  و  دـشابیم . شزرااب  هتبلا  نیگنـس و  یـسب  یمالـسا  بازحا  هفیظو  هک  تشاد  ناعذا  دـیاب  ور  نیا  زا  تلـالض .

بلط هدایز  هدوب و  عناق  یـضار و  شیوخ  ّقح  هب  دیاب  اهنت  هن  و  دنـشاب ، اشوک  یقالخا  لئاضف  بسک  تهج  رد  هک  تسا  یمالـسا  بازحا 
دوخ ناوریپ  هب  میرک  نآرق  دنرذگب ، مه  دوخ  ّقح  زا  دـش  مزال  رگا  بزح  تفرـشیپ  تهج  رد  وربآ و  ّتیثیح و  ظفح  يارب  هکلب  دنـشابن ،
رگید هـیآ  رد  و  زاــس . رود  دوـخ  زا  ار  اهیدــب  شور  نیرتوـکین  هـب  ینعی : ( 96 نونمؤم : ( ) نسحأ یه  یتلاـب  عـفدإ  : ) دـیامرفیم شراـفس 

رما اهیبوخ  هب  زاس ، دوخ  هشیپ  ار  شـشخب  تشذگ و  ینعی : ( 199 فارعا : ( ) نیلهاجلانع ضرعأ  فرعلاب و  رمأ  وفعلا و  ذخ  : ) دـیامرفیم
یمومع يأر  دییأت و  دنمزاین  دنریگ ، رارق  روشک  کی  روما  دنسم  رد  يزور  دنهاوخب  رگا  نویناحور  اّما  نیزگ . يرود  نالهاج  زا  و  نک ،

مزال طرـش  شیپ  راهچ  ینامرآ  فدـه و  نینچ  قّقحت  يارب  هک  دنـشابیم . ینید  تموکح  لیکـشت  يارب  بسانم  یطیحم  داجیا  و  هعماج ،
یهیدب و  دـشابیم ، هعماج  رد  يرکف  دـشر  یهاگآ و  همدـقم  هک  هخـسن ، اهنویلیم  ژاریت  رد  تاعوبطم  بتک و  هدرتسگ  راشتنا  لّوا : تسا :

دننام نیون  یعمج  طابترا  ياههناسر  هتبلا  دوب . دـهاوخن  رّوصتم  هعماج  رد  ياهشیر  يداینب و  رییغت  چـیه  یگنهرف  تیلاعف  نودـب  هک  تسا 
نیاربانب تسین ، نویناحور  سرتسد  رد  اههناسر  لیبق  نیا  ًالومعم  اّما  دنراد ، رکف  یهاگآ و  رـشن  يارب  يرتشیب  ياهتیلباق  نویزیولت  ویدار و 

ياهیدازآ صوصخ  رد  ینید  ياهیهاگآ  راکفا و  ءاقلا  يارب  ار  هنیمز  تاعوبطم  باتک و  دـننام  سرتسد  رد  نکمم و  لیاسو  اب  تسیابیم 
هک تسا  حـضاو  ًـالماک  و  دومن . اـّیهم  عـجارم  ياروـش  دازآ و  بازحا  یمالـسا ، هدـحاو  تّما  یئاـفک ، دوـخ  یمالـسا ، يردارب  یمالـسا ،

لیکـشت اب  دارفا  نیا  هک  دراد  يرایـسب  نادنمـشیدنا  نیرّکفتم و  يرایمه  يراکمه و  هب  جایتحا  مالـسا  ناهج  رد  یگنهرف  نینچ  شرتسگ 
گنهرف يوس  هب  مدق  هب  مدق  تسیابیم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  و  دـنریگ ، هدـهع  رب  ار  ریطخ  تلاسر  نیا  دـمآراک  مّظنم و  ياهنامزاس 

نیا لاقتنا  تهج  ییاهرانیمس  اهسنارفنک و  لیکشت  هب  مادقا  دیاب  لوا  مدق  رد  و  تفر ، شیپ  عجارم  ياروش  دازآ و  بازحا  یمالسا ، یلاع 
ماکحا رب  ینتبم  ریگارف  تموکح  کی  لطاب ، نیناوق  رب  ینتبم  یمالسا و  ریغ  ياهتموکح  ياج  هب  مالسا  ناهج  رد  ات  دومن  راکفا  اهحرط و 

رد نّویناحور  مالک  ذوفن  یمالـسا و  گنهرف  شرتسگ  همزـال  مّود : ددرگ . رقتـسم  عجارم  ياروش  تراـظن  تحت  یمالـسا  یعقاو  نیناوق  و 
ياهرـشق بذـج  لماع  نیرتمهم  و  دـنکیم ، تموکح  اهبلق  رب  وکین  قالخا  هک  تسا ، یمالـسا  قـالخا  هب  اـهنآ  لـماک  يدـنبیاپ  هعماـج ،

زا دـنک ، ذوفن  نارگید  ناور  حور و  رب  دـناوتب  یـسک  رگا  اّما  تسا ، مسج  هب  دودـحم  یکیزیف  يداـم و  هطلـس  دـشابیم ، هعماـج  فلتخم 
هنادواج بلط  حالـصا  دارفا  و  ع )  ) موصعم ناماما  ناربماـیپ و  داـی  ماـن و  هک  تسا  ورنیا  زا  دـشابیم ، رادروخرب  يرتنوزفا  تّوق  تردـق و 
هراومه ناسنا  مّوس : دوشیم . وحم  راگزور  هحفـص  زا  همه  اهنآ  روج  ملظ و  عیاقو  زج  ناشکرـس  اهتوغاط و  هرطاخ  مان و  و  هدنام ، یقاب 

هنوگهمه سیـسأت  هب  تردابم  تسیابیم  دنک ، تموکح  ياهعماج  رب  دهاوخب  ّتیناحور  يزور  رگا  تسا ، ور  هبور  نوگانوگ  ياهزاین  اب 
... از و لاغتـشا  زکارم  هاگراک و  ناتـسرامیب ، کناب ، هاگـشناد ، سرادـم ، لیبق  زا  یتامدـخ و ... یگنهرف ، یعامتجا ، يداصتقا ، تاسّـسؤم 

ياهنیمز همه  رد  نّویناحور  دیاب  مراهچ : دوش . هعماج  هب  تبـسن  نانآ  تمدـخ  هب  داقتعا  و  اهنآ ، هب  مدرم  دامتعا  شیازفا  ببـس  ات  دـیامنب ،
فلتخم ياههتـشر  رد  دوخ ، صّـصخت  يوزوح و  سورد  راـنک  رد  دـیاب  یناـحور  درف  رگید  تراـبع  هب  دـنوش ، دراو  یـصّصخت  یملع و 
دناوتیم تیناحور  یماگنه  اریز  دوب . نینچ  هتشذگ  رد  هک  هنوگنامه  دزادرپب ، یملع  لحارم  یط  لیـصحت و  هب  و ... یکـشزپ ، یـسدنهم ،

نیودت و فیلأت و  هب  ندرک  افتکا  و  دشاب ، هتـشاد  دوخ  نیب  رد  ار  یلمع  یملع و  ظاحل  زا  ینغ  ياهعومجم  هک  دـنک  هرادا  ار  هعماج  کی 
لمع ورگ  رد  دوصقم  فده و  هب  لین  یبایتسد و  هتبلا  هک  تسا ، هفیظو  زا  ياهشوگ  اهنت  يرهاظ  يروئت و  تروص  هب  مه  نآ  ینارنخس  ای 
تلود رادـتقا  ناـیک و  تشگزاـب  هار  رد  هک  اـهنآ  همه  رب  هک  يرثؤم  لـماوع  نیرتـمهم  زا  هکنآ  رـصتخم  دوب . دـهاوخ  فیاـظو  عـیمج  هب 

هداعا و تشگزاـب و  دـیامنیم ، بجاو  نآ  هب  ماـمتها  مازتلا و  دـنرادیم ، رب  ماـگ  مالـسا  نیبم  نید  شخبحور  نیناوق  يرارقرب  یمالـسا و 
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یمالسا تموکح  تشگزاب  هار  هناگی  نیا  هک  تسا ، ص )  ) یمالسا یمارگ  لوسر  هدش  شومارف  هتبلا  دص  هتسیاش و  راتفر  قالخا و  ءایحا 
هب ندیسر  زگره  هک  دوب  دهاوخ  ریسم  نیا  رد  نارگشالت  همه  يور  ارف  راوشد  ینالوط و  سب  یهار  نآ  نودب  و  تسا ، نآ  ءاقب  تابث و  و 

رایـسب یتلزنم  رابتعا و  دوش و  ناشدـئاع  سوکعم  هجیتن  تسکـش و  اهنت  نایاپ  رد  میئوگن  رگا  دوب ، دـهاوخن  رّوصتم  نآ  رد  یئاهن  دـصقم 
وفع و یمالـسا  قالخا  یـساسا  ياههیاپ  زا  اتـسار  نیا  رد  هک  ددرگ . ناشبیـصن  هعماج  رد  شالت  كّرحت و  زا  لبق  نامز  زا  رتدب  رتنیئاپ و 
هب دنراد ، یعس  یمالسا  یعقاو  تموکح  قّقحت  هار  رد  هک  اهنآ  همه  یمالـسا و  ياههورگ  دیاب  هک  تسا ، یطاخ  دارفا  هب  تبـسن  تشذگ 

لمع رد  رایعم  هک  دنهدب  رطاخ  نانیمطا  نادنمتورث و ... ماظن ، لماوع  یتح  روما و  نایدصتم  هشیدنا ، رکف و  نابحاص  نوچمه  راشقا  مامت 
ربماـیپ نخـس  زا  يوریپ  و  نک ، دوخ  هشیپ  ار  تشذـگ  وفع و  ینعی : ( 199 فارعا : ( ) وفعلا ذـخ  : ) تسا نآرق  روتـسد  زا  تیعبت  اهنآ  يارب 

ناگدـش دازآ  امـش  دـیورب  ینعی : ءاـقلطلا ) متنأـف  اوـبهذا  : ) گـنج نازورفا  شتآ  نازیگناهنتف و  همه  هب  باـطخ  هّـکم  حـتف  زور  رد  (ص )
هرداصم اهنآ  لاوما  هک  دـننک  رواب  اهنآ  دـیاب  تسا ، ضامغا  وفع و  نیمع  یمالـسا  تموکح  یقالخا  ّتیـصوصخ  نیرتزراـب  هک  دـیتسه ،

مدرم رگا  هکلب  دـنوشیمن ، مورحم  یعاـمتجا  ّقح  چـیه  زا  دـنریگیمن ، رارق  هذـخاؤم  دروم  ناـش  هتـشذگ  ياـهراک  هب  تبـسن  دوشیمن ،
قیبطت ارجا و  یمالسا  تلود  فده  اهنت  هک  دننک  رواب  و  دننک . باختنا  تموکح  هرادا  تهج  طئارش  ساسا  رب  ار  اهنآ  دنناوتیم  دنهاوخب 

کی یتح  دومرفن ، هرداصم  ار  دـنمتورث  کی  لام  یتح  هک  دـش ، هدـید  ص )  ) ادـخ لوسر  هریـس  رد  هکناـنچ  تسا . مالـسا  یلقع  ماـکحا 
... و دومن ، اقبا  دوخ  ياهبصنم  رب  ار  نارادمدرـس  اسؤر و  زا  ياهراپ  یّتح  و  دـشن ، ینادـنز  ای  مادـعا  هشیدـناو  رکف  بحاص  دنمـشیدنا و 
هن دننک ، هشیپ  ار  ترضح  نآ  هریس  شور و  و  دننک ، یسأت  ص )  ) ربمایپ يوکین  راتفر  قالخا و  هب  یمالسا  ياهتـضهن  اهـشبنج و  رگا  سپ 

ناهاوخدب تمواقم  بوکرس و  زا  يدایز  ّدح  ات  هکلب  دروآ ، دنهاوخ  تسد  هب  ار  دوخ  نانمـشد  یتح  نارگید و  یلبق  هقالع  ّتبحم و  اهنت 
تلود هب  تبـسن  اهنآ  ناـسحا  يراتفرـشوخ و  و  یمالـسا ، تلادـع  هب  مدرم  ناـنیمطا  بجوم  و  هدـش ، هتـساک  یمالـسا  ياـهتکرح  هیلع  رب 
تبسن ناسحا  تلادع و  هب  دنوادخ  ینعی : ( 90 لحن : ( ) ناسحإلاو لدعلاب  رمای  هللا  نا  : ) دیامرفیم میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  ددرگیم ،

رد نارگـشالت  نایعاس و  همه  يارب  ار  تفرـشیپ  ریـسم  ناسحا ، تلادع و  هصیـصخ  ود  هب  کّسمت  ّقلخت و  هتبلا  و  دـنکیم . رما  نارگید  هب 
، لاوما طبض  هرداصم و  لتق ، یمالسا  ياهتکرح  راعش  رگا  لباقم  رد  و  دیامنیم . رتناسآ  رتراومه و  یمالسا  یعقاو  تموکح  قّقحت  ریسم 

ماگ يریسم  رد  ییاهتکرح  نینچ  کشیب  دشاب ، نانآ و ... ندرک  دیعبت  نادنز و  هناور  و  میژر ، هب  ناگتسباو  نابـصنم و  بحاص  همکاحم 
يرما نیا  و  دـناسر . تابثا  هب  ار  نانآ  نامگ  لایخ و  ندوب  ماخ  ات  تسا  مزال  نامز  رذـگ  اـهنت  و  تسا ، تسبنب  شناـیاپ  هک  دـنرادیم  رب 

زا ار  نانآ  هک  یسک  دشاب : ریز  ياهصیصخ  اهتلصخ و  زا  رادروخرب  هک  دنوشیم  عمج  یـسک  رود  هب  اهنت  اهنت و  مدرم  هک  تسا  یهیدب 
رادرک هب  درذگب ، نانآ  ياهیدب  زا  ( . 4 شیرق : ( ) فوخ نم  مهنمآ  و  عوج ، نم  مهمعطأ  : ) دنک نیمأت  ار  اهنآ  تینما  و  دناهرب ، یگنـسرگ 

تمحر يراتفرمرن و  اب  ( . 199 فارعا : ( ) نیلهاجلا نع  ضرعاو  فرعلاب  رمأ  وفعلاذخ و  : ) دشاب رذـحرب  نالهاج  زا  و  دـهد ، نامرف  وکین 
نیا شرادرک  هریس و  مصخ  رب  نتفای  تردق  نامز  رد  هک  یسک  ( . 159 نارمع : لآ  ( ) مهل تنل  هللانم  ۀمحر  امبف  : ) دنک ترـشاعم  اهنآ  اب 

( . ۀـمرحلا ظـفحت  مویلا  ۀـمحرملا ، موی  مویلا  : ) دوـشیم ظـفح  اـهمیرح  اـهتمرح و  زورما  تسا ، شـشخب  تمحر و  زور  زورما  هک  دـشاب 
و ( . 4 ملق : ( ) میظع ٍُقلُخ  یعل  ّکنإ  و  ،) یتسه یعیفرو  وکین  قالخا  ياراد  ربمایپ  يا  وت  : دـیامرفیم شاهراب  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  سکنآ 

( . ءاقلطلا متنأ  اوبهذا  ، ) دیاهدش دازآ  همه  امش  دیورب  دیامرفب : دوش  زوریپ  اهنآ  رب  هک  ینامز  رد  دوخ  هدروخ  مسق  نانمشد  هب  هک  سکنآ 

ناگمه تیلوئسم  ّسح  يدازآ و 

هک هنوگنآ  نارازگراک  یگتخیـسگراسفا  و  تموکح ، رد  جرم  جره و  موهفم  ینعم و  هب  زگره  يدازآ  ناگمه  تیلوئـسم  ّسح  يدازآ و 
يداسف ملظ و  ره  هب  تسد  دوخ  تردـق  نازیم  هب  هاوخلد و  هب  سکره  ات  تسین ، هدوبن و  دوشیم  هدـهاشم  اـهاتدوک  اـهبالقنا و  زا  سپ 

هیکت اهبصنم  اهردـصم و  رب  تموکح  يوس  زا  دـناهناگیب  یتلود  ساسح  زکارم  اب  ساسا  زا  هاگ  هک  هربخ  ریغ  هاگآان و  یتشم  اـی  دـنزب ،

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعم هب  يدازآ  هک  دـنوش . بجوم  ار  اـهنامزاس  تارادا و  رد  رـصح  ّدـحیب و  یگتفـشآ  داـسف و  رّخأـت و  عـضو و  ندـش  میخو  و  دـننز ،
، تسا عرـش  فالخ  هجویب و  ياهتیعونمم  اهدنب و  دیق و  راصح  رد  نآ  ندوبن  روصحم  و  مدرم ، هنالقاع  رادرک  راتفر و  ندوبن  دودـحم 

ریجنز لغ و  هب  قانتخا و  ینعم  هب  نید  هاگدید  زا  مه  نوناق  و  دندازآ ، اهتموکح  اهتلود و  نوناق  هن  نید و  نوناق  بوچراچ  رد  مدرم  سپ 
نیا رب  سپ  درادیم . نوصم  یعامتجا  يدرف و  ياهبیـسآ  زا  ار  هعماج  هک  تسا  یتاررقم  هعومجم  نوناـق  هکلب  تسین ، هعماـج  ندیـشک 

رّدخم داوم  تشک  زا  ًالثم  يزرواشک  رد  نوناق  هلب  دشابیم ، دازآ  اقلطم  تعنص و ... یعیبط ، عبانم  زا  هدافتسا  تراجت ، يزرواشک ، ساسا 
. دـنکیم عنم  هعماج  لاح  هب  روآ  نایز  تالماعم  ابر و  ّبلقت ، راکتحا ، زا  ار  ناناگرزاب  عرـش  نوناق  دـنکیم ، عنم  شیـشح  دـننام  ّرـضم  و 

لامیاپ ار  نارگید  ّقح  یهاوخ  هدایز  لیلد  هب  رفن  کی  هکنیا  ات  دنکیم ، نییعت  يّدح  یعیبط  عبانم  زا  هدافتسا  هوحن  رد  درف  ره  يارب  نوناق 
نآ رد  دایـص  اههد  هک  ياهقطنم  کی  نایهام  مامت  هتفرـشیپ  لئاسو  تازیهجت و  زا  هدافتـسا  اب  دایـص  کـی  دـهدیمن  هزاـجا  نوناـق  دـنکن .

هعماج يارب  يررـض  هک  اجنآ  ات  اّما  تسا ، دازآ  مالـسا  نوناق  رظن  زا  تادراو  دننامب . هنـسرگ  نارگید  و  دنک ، دیـص  ار  دـننکیم  یگدـنز 
عرش رظن  زا  یعنام  دنب و  دیق و  تارداص  دروم  رد  ای  و  دوشن ، یلخاد  عیانـص  یگتـسکشرو  ای  عمج  کی  يراکیب  بجوم  دشاب و  هتـشادن 
مکاح يدازآ  لصا  اههنیمز  مامت  رد  نیارباـنب  دوش . دوبمک  اـی  ینارگ  راـچد  هعماـج  ـالاک  هیوریب  تارداـص  رثا  رب  هک  اـجنآ  رگم  تسین 

ررض هکنآ  رگم  تسا ، مالـسا  فالخ  رابتعایب و  همه  تسا  یمالـسا  ياهروشک  يارب  برغ  ناغمرا  هک  يریگاپ  تسد و  نیناوق  و  تسا ،
هک تسا ، قیقد  فیرظ و  رایـسب  يدازآ  دادبتـسا و  و  نوناـق ، قاـنتخا و  ناـیم  زرم  نییعت  اـّما  دوـش . ناناملـسم  هعماـج و  هجوـتم  ياهدـمع 

ار دوخ  شالت  تیاهن  رگیدـکی ، يراکمه  اـب  مولع  ریاـس  نیـصصختم  هاـگآ و  ياـملع  زا  ّمعا  هاوخ  ریخ  نارظن  بحاـص  هیلک  تسیاـبیم 
نوناق و جرم ، جره و  يدازآ و  نایم  زرم  ات  دـندنب ، راـک  هب  ساـسح  زرم  نیا  نییعت  تهج  صخـشم  بساـنم و  يراـتخاس  نیودـت  تهج 

ررض ال  ، ) رگید يوس  زا  نایز  ررض و  یفن  و  (، 157 فارعا : ( ) مهرصإ مهنع  عضی  و  : ) وس کی  زا  دیاز  ياهدنب  دیق و  نتشادرب  و  قانتخا ،
، هدوب اهیناماسبان  يرایـسب  أشنم  هراومه  نآ  هب  یهجوتیب  هک  يرگید  تیمها  زئاح  هتکن  ددرگ . نیعم  صخـشم و  مالـسإلایف ) رارـض  الو 

ّدح هب  یمالـسا  ياهروشک  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  ریگب  قوقح  دـنمراک و  رامـشیب  مادختـسا  و  زاـین ، ّدـح  زا  دـئاز  یتلود  تارادا  دوجو 
لباقم رد  و  مالسا ، رد  اهيدازآ  ترثک  هب  هجوت  اب  هک  تسا ، هدیدرگ  اهورین  هدوهیب  عمجت  يداصتقا و  مّروت  ببس  هدیـسر و  دوخ  يالعا 
قوقح ترثک  نیا  و  دشابن ، زاین  مه  یمالـسا  ياهروشک  رد  رـضاح  لاح  نادنمراک  مهد  کی  هب  اسب  هچ  تاررقم  نیناوق و  ندوب  دودحم 

لیکشت تروص  رد  زین  اتسار  نیا  رد  هک  اهتموکح ، نارادمدرس  هناروکروک  دیلقت  رورغ و  لهج و  هدیئاز  رگم  تسین  اهتلود  رد  ناریگب 
باصن و ّدح  زور ، مولع  ناسانشراک  مالسا و  ياملع  نایم  فالتئا  اب  یمالسا ، تعیرـش  نیناوق  ماکحا و  رب  ینتبم  یمالـسا  تموکح  کی 

ياهيدازآ تینما و  هافر ، نیمأت  لوئـسم  تلود  هک  اجنآ  زا  و  دش . دهاوخ  نّیعم  ياهنیمز  ره  رد  دنمراک  هب  تبـسن  تلود  ياهزاین  رادـقم 
لمح و یناریتشک ، نهآ ، هار  اههاگدورف ، دـننام : يزکارم  هرادا  و  دـیامنراذگاو ، مدرم  هب  ار  اهراک  ریاس  دـیاب  تسا . یعامتجا  یمومع و 

اهنت تلود  شقن  و  دوش ، جراخ  تلود  فئاـظو  هرئاد  زا  یتامدـخ  یمومع و  تاسـسؤم  رگید  اههاگـشناد و  اـهکناب ، اهناتـسرامیب ، لـقن ،
دیاب هک  یّمک  رظن  زا  نیا  دریذـپن . تروص  یملظ  فاحجا و  ای  لامیاپ و  مدرم  زا  یّقح  اـت  دـشاب  تاسـسؤم  زکارم و  نیا  راـک  رب  تراـظن 

هب میـشاب ، نادنمراک  یفیک  دشر  دهاش  دیاب  یمالـسا  تموکح  رد  زین  یفیک  رظن  زا  اّما  دسرب ، نکمم  ّلقا  ّدح  هب  تلود  نادنمراک  دادـعت 
رتهب راک  همادا  هبرجت و  ساـسا  رب  و  دـشاب ، رادروخرب  دوخ  راـک  اـب  هطبار  رد  یفاـک  هبرجت  شناد و  زا  دـیاب  دـنمراک  کـی  هک  ینعم  نیا 
هقالع عوجر و  بابرا  اب  ترشاعم  سح  قالخاو و  نامیا  هبرجت ، شناد و  رانک  رد  دیاب  هکنآ  نمض  دنک ، یط  ار  یّقرت  تفرشیپ و  ياههلپ 
یلاع دشرا و  نادنمراک  نارازگراک و  هب  تبسن  اما  دومن . هظحالم  شنیزگ  دروم  نادنمراک  طئارش  رد  ار  حیحص  ملاس و  تباقر  هب  يدنم 

رد هبرجت  بسک  راک و  قباوس  دیاب  اّما  تسا ، یفتنم  ًالمع  هبرجت  بسک  یتموکح و  تارادا  رد  راک  هقباس  دنچره  اپون  ماظن  کی  رد  هبتر 
هب تارادا  رد  راـک  هقباـس  هلزنم  هب  بزح  ياـضعا  تیلاـعف  هقباـس  عـقاو  رد  هک  دریگ ، رارق  هجوـت  دروـم  دارفا  یهورگ  یبزح و  ياـهراک 

فارحنا اطخ و  زا  رودب  ناشخرد و  قباوس  ياراد  هک  مه  لبق  تموکح  رد  تارادا  رد  لغاش  نادـنمراک  هکنآ  رب  هوالع  دـیآیم ، باسح 
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هک ینعم  نیدب  تسا ، یمالـسا  ماظن  تایـصوصخ  زا  یکی  زین  نالوئـسم  تلود و  درکلمع  رب  تباقر  دنوشیم . ءاقبا  دوخ  ماقم  رد  دندوب ،
هجیتن رد  روشک و  تالکـشم  ّلح  هار  نایب  دـیفم و  ياهحرط  هئارا  رد  یعـس  مکاـح ، بزح  درکلمع  یـسرّرب  دـقن و  نمـض  رگید  بازحا 

، تشاد دـنهاوخ  رمتـسم  ریگیپ و  یـشالت  یعـس و  شیوخ  صقاون  عفر  تهج  رد  بازحا  همه  بیترت  نیدـب  و  دـنراد ، رتـشیب  ءارآ  بذـج 
ماـظن رد  مهم  لـماع  هس  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  سپ  دـش . دـهاوخ  لاـمعا  مکاـح  بزح  درکلمع  رب  یقیقد  لرتـنک  تبقارم و  هکنآ  نمض 

رب یعاـمتجا  لرتنک  3 ـ  نادـنمراک . هبرجت  يراک و  هقباـس  2 ـ  تلود . نادـنمراک  يدرف  ياهتیحالـص  1 ـ  دوشیم : نیمأـت  روشک  يرادا 
. روشک يرادا  ماظن  درکلمع 

ییافکدوخ هیاس  رد  يدازآ 

ياهتلود زا  مالـسا  ناهج  ماکح  و  دـنکفا ، هیاس  یمالـسا  ياهروشک  رب  رامعتـسا  موش  هیاس  هک  ماگنه  نآ  زا  ییافکدوخ  هیاس  رد  يدازآ 
تهج رد  نالک  ياهتورث  دـنتفر ، رانک  هعماج  هنحـص  زا  ًالمع  بهذـم  نید و  مچرپ  نالماح  ناـغّلبم و  نید و  دـندرک ، ّتیعبت  يرامعتـسا 

و دنتفرگ ، رارق  یلام  راشف  هقیضم و  رد  ینید  مولع  بالط  یبهذم و  رئاعـش  بهذم و  ماگنه  نامه  زا  و  دش ، فرـص  نارگرامعتـسا  عفانم 
نید هب  دنبیاپ  ریخ و  لها  نادنمتورث  دش ، هرداصم  اهنامه  يوس  زا  دوب ، هدش  فقو  نید  بهذم و  روما  رد  فرص  تهج  هک  یلاوما  یتح 

رد هک  هچنآ  عقاو  رد  و  دنتـشاد ، زاب  يداصتقا  نالک  ياهتیلاعف  زا  ار  نانآ  یتح  و  دندش ، عنم  یبهذـم  روما  رد  يراذگهیامرـس  هنوگره  زا 
تاضارتعا زا  يریگولج  یمومع و  ناهذا  بیرف  تهج  ًافرـص  دوشیم ، هدـید  اهتموکح  نیا  رد  فاقوا  هب  یگدیـسر  مان  هب  راـنک  هشوگ و 

ع)  ) ءادهّشلادّیس ترـضح  رهّطم  نحـص  مرح و  يارب  صاخ  وحن  هب  يرایـسب  هفوقوم  لاوما  هکنیا  اب  هنومن : باب  زا  تسا . یمدرم  هدرتسگ 
جاتحم هشیمه  ترـضح  نآ  نحـص  میدوب ، دـهاش  دوخ  میراد و  دای  هب  ام  هک  ینامز  زا  دراد ، دوجو  رگید  ياهروشک  قارع و  ناریا و  رد 

نینچ ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  مرح  نحـص و  ّتیعـضو  یتقو  تسا  یعیبط  و  تسا . هدوب  لکـشم  راچد  یلام  رظن  زا  تخاس و  ریمعت و  هب 
يدهم ازریم  دّیـس  جاح  یمظعلا  هللا  ۀیآ  موحرم   ) ام دلاو  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  ینید  زکارم  تاسـسؤم و  رگید  عضو  زور و  لاح و  دـشاب ،

هب یگدیسر  حالصا و  يارب  یمق  نیـسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  موحرم  هارمه  هب  هک  يرمق ) يرجه   1380 یفوتم هّرس ) سدق   ) يزاریش
تافوقوم قاروا  یـسررب  رد  هک  دـندومن  لقن  دـندرک ، رفـس  ناریا  هب  هدـش  هرداصم  تافوقوم  ندـنادرگ  زاب  هلمج  زا  ناخاضر ، ياهیبارخ 
ياههنارک ات  رگید  يوس  زا  و  ناتسناغفا ، نیمزرس  ات  دهشم  زا  ترـضح  نآ  تافوقوم  هنماد  هک  دندرک  هدهاشم  ع )  ) يوضر سدق  ناتـسآ 

يارب شفک  هیهت  نیمأت و  اهنآ ، نایاپراهچ  هفولع  راوز ، ياهناوراک  ياهگـس  ياذغ  تهج  یتافوقوم  یتح  و  تسا ، هدرتسگ  رزخ  يایرد 
نکاما ریمعت  يرادـهگن و  نونکا  هکیئاج  ات  دـش  بصغ  تافوقوم  نیا  مامت  میدـید  فسأت  لامک  اب  نکیل  دوب ، هدـش  هداد  رارق  و ... راّوز ،

لاوما ناونع ، هناهب و  کی  رازه و  هب  قارع  ناریا و  ياهمیژر  هکنانچ  دـشابیم . ریخ  لها  یلام  کمک  دـنمزاین  تایلاع  تاـبتع  هسدـقم و 
رد اهنیا  همه  هک  دنتخاس ، داسف  زکارم  هناخرامق و  هدـکیم و  لاوما  نامه  اب  و  دـندومن ، طبـض  ار  دـجاسم  باّلط و  هّیملع  سرادـم  هفوقوم 

داسف زکارم  و  هتساک ، اهنآ  دادعت  زا  زور  ره  فیعضت و  یملع  یبهذم و  زکارم  تسیابیم  هک  دوب  نارگرامعتسا  تساوخ  هب  لمع  ياتسار 
هنازور يرورـض  جاتحیام  نیمأت  زا  یتح  اهتموکح  هنوگنیا  هیاـس  رد  نّویناـحور  هک  دـش  نآ  هجیتن  لاـح  ره  هب  ددرگ . تیوقت  شرتسگ و 
ترایز جـح و  ای  يراجیتسا  هزور  زامن و  اب  دـنروبجم  شاعم  رارما  يارب  نانآ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  ات  دـنزجاع ، مه  ناـش  هداوناـخ  دوخ و 

يداصتقا لکـشم  تهج  ییاهلح  هار  نتفای  هشیدنا  رد  هک  تسا  هعیـش  ياملع  دیلقت و  عجارم  رب  نیا  رب  انب  دـننک . يرپس  ار  راگزور  یتباین 
اهنآ يدایا  رامعتـسا و  اب  هلباقم  زا  دنـشاب ، راشف  تحت  تشیعم  باب  رد  نّویناحور  هعومجم  هک  یماگنه  تسا  یعیبط  و  دنـشاب ، نّویناحور 

يرتشیب هجوت  عجارم ، ياروش  لیکشت  زا  سپ  ًاعبط  جایتحا  تسا  جایتحا  تسا  جایتحا  **** جاز هبور مـ دنک  ار  ناریش  هکنآ  دننامیم . زاب 
عـضو دوبهب  ياتـسار  رد  يزیرهمانرب  هنوگره  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  هتبلا  دش ، دهاوخ  فافع  فافک و  دـح  رد  نّویناحور  یگدـنز  هنیزه 

زا لمع  رد  هک  یمادام  اهتموکح  هلخادم  هنوگره  اریز  دشاب ، اهتموکح  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  تلاخد  نودب  دـیاب  اههزوح  باّلط و 
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ظفح نامه  هک  دوصقم  هجیتن  هب  یباـیتسد  مدـع  فارحنا و  داـسف و  بجوم  دـننکیم ، ّتیعبت  اـهنآ  ياهتـسایس  يرامعتـسا و  ياهتردـق 
اب ددرگیم . تسا ، یمالـسا  گنهرف  هب  تمدخ  رامعتـسا و  لماوع  اب  هزرابم  يرامعتـسا و  ياهتـسایس  اب  هلباقم  تهج  ّتیناحور  لالقتـسا 

خیرات اریز  دـسریمن ، رظن  هب  دـیعب  عجارم  ياروش  لیکـشت  دـیلقت و  عجارم  عّمجت  یمالـسا ، تّما  ناـیم  رد  تیعجرم  قیمع  ذوفن  هب  هجوت 
روضح يروشک  یـسایس  هنحـص  رد  عجارم  هاگره  و  دـناهدوب ، هّیملع  ياه  هزوح  ءاـهقف و  وریپ  ناملـسم  مدرم  هراومه  هک  دـهدیم  ناـشن 

ار هطورشم  لزلزتم و  ار  راجاق  تنطلس  هک  دوب  اهقف  عجارم و  ياروش  لمع  رد  دننک ، تیبثت  ای  نوگنرـس  ار  یتموکح  دناهتـسناوت  دنتـشاد ،
قارع مدرم  تساوخ  هیاپرب  یتموکح  و  دنزادنارب ، ار  قارع  يرامعتسا  تموکح  دنتسناوت  هک  دندوب  دیلقت  عجارم  و  تخاس ، نآ  نیزگیاج 

زا مدرم  رتقیمع  يوریپ  ببـس  هراومه  هکلب  ددرگیمن ، تسایـس  رد  تلاخد  عنام  اهنت  هن  تلادع  يوقت و  يوزوح و  مولع  و  دـننک ، داجیا 
یقت دمحم  ازریم  هللاۀیآ  یناسارخ و  دنوخآ  يربهر  هب  قارع  رد  يدالیم   1920 بالقنا ناریا و  رد  هطورشم  بالقنا  تسا . هدوب  ّتیعجرم 

خیرات دنتفرگیم ، تسد  هب  ار  تموکح  مامز  و  دـندنامیم ، هدـنز  بالقنا  لماک  يزوریپ  ات  ربهر  ود  نیا  رگا  هک  تفرگ ، لکـش  يزاریش 
بیغرت قیوشت و  یهلا  ماـکحا  هّیعرـش و  فیاـظو  هب  ار  مدرم  هک  دنتـسه  نّویناـحور  عجارم و  نیا  دروخیم . مقر  رگید  ياهنوـگ  هب  اـهنآ 

مدرم و  دنیامنیم ، هیـصوت  هّینیـسح و ... هسردمو و  دجـسم  ءانب  ثادحا و  تاکز و  سمخ و  ّجح و  هزور و  زامن و  هب  ار  اهنآ  و  دننکیم ،
بناجا تسد  زا  روشک  ات  دینک  شالت  یعس و  دنیوگب : مدرم  هب  عجارم  رگا  لاح  دنهنیم ، ندرگ  اهنآ  تاروتـسد  هب  و  ّتیعبت ، اهنآ  زا  مه 

مود یناهج  گنج  نارود  رد  ًاصخش  بناجنیا  درک ؟ دنهاوخن  تعاطا  مدرم  ایآ  دنک ، یّقرت  تفرشیپ و  دوش ، هرادا  امش  تسد  هب  جراخ و 
تقو عجارم  يربهر  تحت  ات  دـندش  ریزارـس  فجن  البرک و  هب  قارع  ناملـسم  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدـص  هنوگچ  هک  مدوب  دـهاش  قارع  رد 

يولهپ رب  ام  دلاو  ینالیم و  یمق ، ماظع  تایآ  نوچمه  يدیلقت  عجارم  هنوگچ  مدید  و  دننارب ، نوریب  قارع  یمالسا  نیمزرس  زا  ار  سیلگنا 
نارسپ طالتخا  دراذگب ، دازآ  باجح  باختنا  رد  ار  نانز  دنادرگ ، زاب  ار  تافوقوم  دنک ، وغل  ار  یمالسا  ّدض  نیناوق  ات  دندروآ  راشف  مّود 
هتـساوخ نیا  قّقحت  تهج  رد  لمع  نیرتیـساسا  نیرتمهم و  سپ  درادرب . نایم  زا  ار  یـشزرو  یـشزومآ و  زکارم  سرادم و  رد  نارتخد  و 

. دنیامن يزیر  همانرب  یمالسا  یتلود  ّتیمکاح  يارب  هملک  تدحو  اب  عجارم  ءاملع و  هک  تسا  نآ 

روتاتکید نیناوق  يرابتعایب 

سلجم لیکـشت  اب  هک  ییاهتموکح  زا  هتـسد  نآ  اـی  یبزح  کـت  ياـهتموکح  هاوخ  يدادبتـسا  ياـهتموکح  روتاـتکید  نیناوق  يراـبتعایب 
مدرم نایم  رد  زگره  یثوروم  ای  یماـظن  ياـهتموکح  اـی  و  دـنهدیم ، یـشنم  دازآ  یهاوخ و  يدازآ  شیاـمن  یـشیامرف  یلیمحت و  ياروش 

ياهعماـج ره  رد  روز  دربراـک  ًارهق  و  دوشیم ، ارجا  هزینرـس  روز  هب  مه  اـهنآ  تاـبّوصم  نیناوق و  عبّتلاـب  و  دـنرادن ، یهاـگیاپ  ّتیبوبحم و 
اب هکنیا  امک  دز ، هیکت  ناوتیمن  هزینرـس  رب  اما  تفر ، شیپ  دراوم  ياهراپ  رد  تنوشخ  هزینرـس و  اب  ناوتب  دیاش  تسا . رذـگدوز  یعطقم و 
رد هشیر  ای  دـشاب ، هتفرگن  تأشن  مدرم  دـئاقع  نید و  زا  نوناـق  رگا  سپ  داد ، ماـجنا  ناوتیمن  ار  يراـکره  مه  تنوشخ  روز و  هب  لّـسوت 

نتفر نوناق  رابریز  میلـست و  زا  ناکما  ّدـح  رد  مدرم  هماع  و  هدوبن ، مدرم  هدوت  هّجوت  مارتحا و  دروم  دـشاب ، هتـشادن  مدرم  باـختنا  هدارا و 
زا دـننک ، تعاطا  هب  راداو  ینیناوق  نینچ  لباقم  رد  ار  مدرم  دـنناوتیمن  مه  هدـننک  هارمگ  هدـنهد و  بیرف  تاغیلبت  هتبلا  و  دـنوریم ، هرفط 

نایرجم نادنمراک و  یتح  دننکیمن ، لمع  نآ  هب  مدرم  تسا و  نوبز  راوخ و  نوناق  هک  دوشیم  هدید  یمالسا  عماوج  رد  حوضو  هب  ورنیا 
مـشچ نوناـق  يارجا  زا  طـباور  لـیلد  هب  اـی  هوشر و  تفاـیرد  لـباقم  رد  یناـسآ  هب  و  هدوـبن ، لـئاق  یمارتـحا  شزرا و  نآ  يارب  زین  نوناـق 

رد دـنچره  دوب ، دـنهاوخن  رادروخرب  مدرم  ناـیم  رد  یتـّیبوبحم  هنوـگچیه  زا  و  دنتـسین ، تفرـشیپ  هب  رداـق  ییاـهتموکح  نینچ  دـشوپیم .
بوبحم مکاح  ار  دوخ  یمدرم و  ار  ناشتموکح  هدومن و  دیجمت  غیلبت و  دوخ  زا  دشابیم ، ناشدوخ  رایتخا  رد  ًاّلک  هک  یتاغیلبت  ياههناسر 

اب مکاح  نیمه  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  لیلد  درادـن ، مدرم  نایم  رد  یـشزرا  ریثأت و  چـیه  غورد  يرهاظ و  تاغیلبت  نیا  دـنمانب . ردـتقم  و 
زا روبع و  مدرم  ناـیم  زا  صوصخم  یتظاـفح  دراـگ  هلولگ و  ّدـض  لـیبموتا  اـب  تسا  روبجم  دوخ  ناـج  ظـفح  يارب  بوـبحم )  ) حالطـصا
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، تسا هعماـج  رد  نید  ماـکحا  نیناوـق و  یعقاو  يارجا  اـهتموکح  لـیبق  نیا  يارب  هراـچ  تاـجن و  هار  اـهنت  دورب . رگید  هطقن  هب  ياهطقن 
هن هدوب و  ییاه  يدازآ  نینچ  زا  رادروخرب  هن  شیاهاعدا ، همه  اب  برغ  هک  دـناهدش  نیمـضت  يرامـشیب  ياهیدازآ  نآ  قبط  رب  هک  ینیناوق 
رد هن  روتاتکید ، ياهروشک  تسینومک و  ناهج  اب  هسیاقم  رد  اّما  تسه  يدازآ  برغ  رد  يرآ  دشاب ، هتـشاد  دـناوتیم  ار  نآ  رّوصت  یتح 

لاکشا زا  نکمم  ّدح  نیرتالاب  ات  هعبات  ياهنامزاس  تارادا و  رد  هک  تسا  هیرجم  هّوق  رب  ًانمض  مالـسا . نیناوق  رب  ینتبم  تموکح  اب  هسیاقم 
نیا ریغ  رد  هک  دنراذگب ، دازآ  ناشیاهراک  رد  ار  اهنآ  زیهرپ و  عوجر  بابرا  هرمزور  تاجایتحا  اهزاین و  هب  تبـسن  ییوج  هناهب  یـشارت و 

ار دوخ  شزرا  رابتعا و  وربآ و  زین  تموکح  مدرم ، يزیرگ  نوناق  اب  هک  تسا  یعیبط  و  دش ، دهاوخ  يرابتعایب  راچد  اهنآ  نیناوق  تروص 
. دشاب شطوقس  نامز  ندیسر  ارف  راظتنا  رد  دوخ  دیاب  تموکح  هک  تساجنیا  و  داد ، دهاوخ  تسد  زا 

یهدنامزاس یهاگآ و 

یهدنامزاس رانک  رد  یهاگآ  روعـش و  یمالـسا ، ياهروشک  رد  يدازآ  ّتیمکاح  تشگزاب و  لماوع  نیرتمهم  زا  یهدـنامزاس  یهاگآ و 
صیخـشت ار  شیوخ  هعماج  نامرد  درد و  ات  دـهدیم  ار  ناکما  نیا  ناناملـسم  هب  هک  يرون  تسا ، رون  هلزنم  هب  ییاـهنت  هب  یهاـگآ  تسا .

مه مالسا  هک  دبای ، ساکعنا  شرتسگ و  مالسا  ناهج  رساترس  هب  دشر  یهاگآ و  نیا  ات  دوشیم  بجوم  مه  میظنت  یهدنامزاس و  و  دنهد ،
، هّلجم باـتک ، اـهنویلیم  رـشن  پاـچ و  اـب  مه  يرکف  دـشر  یهاـگآ و  روعـش و  ندـش  ریگارف  شرتـسگ و  دراد . رایـسب  دـیکأت  روما  نیا  رب 

ياههکبش يزادنا  هار  اههاگـشناد و  سرادم و  داجیا  اهدرگزیم ، اهوگتفگ و  اهینارنخـس و  يرازگرب  هناخباتک ، اهرازه  سیـسأت  همانزور ،
، هدومن بذـج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  قرب  قرزرپ و  یگنهرف  ياـهتیلاعف  هک  ییاـیند  رد  هنافـسأتم  اـما  دـباییم ، ققحت  ینویزیولت  ییویدار و 
ملع و شناد و  هب  اجنآ  ات  مالـسا  دوشیمن . هدید  یمالـسا  دودحم  رایـسب  تاغیلبت  رد  یّمک  یفیک و  دـشر  ریگمـشچ و  كرحت  هنوگچیه 

جرادـم هب  ع )  ) نیرهاط همئا  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  رـضحم  رد  يرایـسب  نانز  نادرم و  خـیرات  تداهـش  هب  هک  دـهدیم  اهب  یهاگآ  روعش و 
ع)  ) نینمؤملاریما ترـضح  ص )  ) ادـخ لوسر  یـصو  داماد و  يوس  زا  مالـسا  رد  باتک  نیلّوا  دـندمآ ، لـئان  يراـکزیهرپ  یملع و  يـالاب 
هب انب  ع . ))  ) همطاف فحصم  : ) دش تبث  شترـضح  مان  هب  یباتک  مالـسا  رد  هک  دندوب  ییوناب  لوا  ع )  ) ارهز همطاف  ترـضح  و  دش ، فیلأت 

، دندرب هرهب  شترـضح  مولع  يایرد  زا  کیدزن  زا  هک  نانآ  و  ص )  ) ادخ لوسر  بتکم  یلمع  یملع و  ناگدش  تیبرت  دادعت  تایاور  لقن 
، ترـضح نآ  یمارگ  رتخد  زین  و  ع )  ) ارهز همطاف  يربک  هقیّدـص  ترـضح  هک  دناهتـشون  و  ددرگیم . غلاـب  رفن  رازه  هاـجنپ  تسیود و  هب 

ترضح و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  و  دنتـشاد ، اپرب  سرد  سالک  هنیدم  رهـش  رد  ناوناب  تیبرت  میلعت و  تهج  ع )  ) يربک بنیز  ترـضح 
هب ناگتخومآ  ملع  نامه  هک  دـندوب ، يرایـسب  نامدرم  ّیبرم  راگزومآ و  لمع  لوق و  اب  دوخ  تماما  یگدـنز و  لوط  رد  ع )  ) نیـسح ماما 

ترـضح یتیبرت  یمیلعت و  راثآ  زا  ییاههشوگ  تسا . ام  تسد  رد  نونکا  هک  دـناهتخادرپ  فلتخم  مولع  رد  مامه  ماما  ودـنآ  نانخـس  لـقن 
زا لوقنم  ناوارف  تایاور  راصق و  تاملک  تارظانم و  اههبطخ و  رگید  قوقح و  هلاسر  يداّجـس ، ددـعتم  ياههفیحـص  رد  ع )  ) داّجـس ماما 

دنکیم لقن  یسلجم  یقت  دمحم  یلوم  موحرم  دوخ  ردپ  زا  راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  یـسلجم  همالع  دوشیم . هدهاشم  ترـضح  نآ 
زا هدـناوخ ، ار  هفیحـص  نیا  رفن  نوـیلیم  کـی  رگید  تراـبع  هب  و  تسا ، هدـش  لـقن  اـم  يارب  دنـس  نوـیلیم  کـی  هب  هّیداّجـس  هفیحـص  هـک 
نآ ع )  ) داّجـس ماما  ترـضح  یتیبرت  ياهـشور  رگید  زا  دناهدرک . لقن  ار  نآ  و  هتـسج ، هرهب  اوقت  یهاگآ و  ملع و  يایرد  نیا  ياهرهوگ 

دازآ ار  اهنآ  سپس  هدرک و  حّلسم  اوقت  ملع و  حالس  هب  انشآ و  یمالسا  فراعم  اب  ار  نانآ  هدومن ، يرادیرخ  هدرب  ياهدع  لاس  ره  هک  دوب 
زا یضعب  دنوش ، اهناسنا  یهاگآ  روعـش و  تیاده و  بجوم  هعماج و  ناراگزومآ  ناگتفای ، شرورپ  ناگتخومآ و  شناد  نآ  ات  دومرفیم ،

داّجـس ماما  بتکم  لوا  زارط  نادرگاش  ءاملع و  دادعت  يرگید  و  دناهتـشون ، رفن  رازه  هاجنپ  رب  غلاب  ار  ناگدش  تیبرت  نیا  دادـعت  نیخروم 
ترضح و  ع )  ) رقاب ماما  ترضح  تسا . هدرک  طبض  رفن  دصیس  ار  دندرکیم  ترضح  نآ  تایاور  مولع و  رـشن  هب  مادقا  ًامیقتـسم  هک  (ع )

اب و  دـندومن ، يراذـگهیاپ  ار  یگرزب  هاگـشناد  دـندوب ، ساّبع  ینب  هّیما و  ینب  هناملاظ  تموکح  هریت  نارود  رد  هکنیا  اـب  ع )  ) قداـص ماـما 

مالسا رد  www.Ghaemiyeh.comيدازآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


ع)  ) رقاـب ماـما  ترـضح  ندیـشک  اوزنا  هب  هوحن  زا  اـّما  دـننادیم ، يوما  هفیلخ  نیرتور  هناـیم  ناوـنع  هب  ار  زیزعلادـبع  نب  رمع  یخرب  هکنیا 
رازه رب  غلاب  ار  ع )  ) رقاب ماما  بتکم  نادرگاش  نایوار و  لاح  نیا  اـب  دـندوبن ، دازآ  زین  هفیلخ  نآ  ناـمز  رد  شترـضح  هک  دـیمهف  ناوتیم 

نارود رد  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  دناهتشون . رفن  رازه  تسیب  ات  رازه  راهچ  زا  ار  ع )  ) قداص ماما  بتکم  ناگدش  تیبرت  و  رفن ،
ات درک ، ینادنز  يدیدم  تّدم  يارب  ار  ترضح  نآ  شیوخ  تموکح  ظفح  روظنم  هب  نوراه  دنتسیزیم ، نوراه  دادبتسا  هایـس  کیرات و 

رفن رازه  ات  ار  ترضح  نآ  نادرگاش  باحـصا و  دادعت  لاح  نیا  اب  دندیـسر ، تداهـش  هب  نادنز  نامه  رد  شترـضح  مه  ماجنارـس  هکنآ 
، دندیسر تداهش  هب  هدش و  مومسم  وا  تسد  هب  مه  ماجنارس  و  دندوب ، یسابع  نومأم  رظن  تحت  هکنیا  اب  ع )  ) اضر ماما  ترضح  دناهتشون .

بتکم رد  ار  رفن  دـصهن  هب  کیدزن  سرد  تاسلج  لیکـشت  نایدا و  رگید  گرزب  ياملعاب  هرظانم  هثحابم و  سلاجم و  رد  تکرـش  اب  زاـب 
تموکح هاگتسد  دیدش  راشف  دوجو  اب  مه  ع )  ) يرکسع ماما  ترضح  يداه و  ماما  ترضح  داوج و  ماما  ترـضح  دندومرف . تیبرت  دوخ 

یملع لاؤس  رازه  یس  هب  ع )  ) هّمئالاداوج ترضح  ینالوط  سلجم  کی  رد  اهنت  هک  دنتخادرپیم ، یمالسا  مولع  رـشن  هب  ناشیا  رب  یـسابع 
مظعالا هللاۀیقب  ترـضح  نامز  ماما  و  دناهدرمـشرب . رفن  دـصهن  دودـح  ار  ع )  ) ماما هس  نیا  بتکم  نادرگاش  عومجم  رد  و  دـنتفگ ، خـساپ 

هناـگراهچ و باّون  هطـساو  هب  نکیل  دـننکیم ، یگدـنز  مدرم  مشچ  زا  رود  تبیغ و  لاـح  رد  دـنچره  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  )
زا سپ  دندادیم . رشن  نانآ  نایم  رد  ار  تلیضف  ملع و  و  هتشاد ، دوخ  تایانع  لومشم  هراومه  ار  تّما  يرغص  تبیغ  رصع  رد  دوخ  صاخ 

یمامت يرکف  دشر  یهاگآ و  یمالـسا ، دحاو  تموکح  لیکـشت  ياههیاپ  نیرتیـساسا  زا  یمالـسا و  تّما  تیاده  دـشر و  لماوع  هدـمع 
. دشابیم هعماج  راشقا 

شیوخ طوقس  بابسا  يزاس  مهارف 

نیناوق يارجا  ّتیمکاح و  یمالسا و  ياهنیمزرس  زا  دادبتسا  وحم  يدازآ و  تشگزاب  هار  رد  هک  اهنآ  شیوخ  طوقس  بابسا  يزاس  مهارف 
طوقس تابجوم  دوخ  دنروآ ، مهارف  ار  اهنآ  طوقس  تامدقم  بابسا و  دنناوتب  شیدایا  رامعتسا و  هکنآ  زا  شیپ  دننکیم ، شالت  یمالـسا 

يریگیپ يارب  ار  مزال  قوش  روش و  دارفا ، بذج  یهدنامزاس و  اب  ادتبا  رد  ناشیا  هچرگا  اریز  دننیبیم ، كرادت  ار  ناشتموکح  یشاپورف  و 
لّمحت زا  سپ  اّما  دننکیم ، داجیا  مدرم  لد  رد  تسا ، یمالـسا  تموکح  ییاپرب  نامه  هک  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ندیـسر  ات  هزرابم  رمتـسم 
تـسد هب  ار  دوخ  ياهراعـش  اهفرح و  همه  تفاـی ، لیکـشت  یمالـسا  تموکح  تّما  ماجـسنا  داـحتا و  اـب  هک  یناـمز  رایـسب و  ياهتّقـشم 

دننام ینعی : ( 92 لحن : ( ) اساکنأ ٍةّوق  دـعب  نم  اـهلزغ  تضقن  یتلاـک  : ) هفیرـش هیآ  هدومرف  هب  دـننکیم ، تشپ  اـهنآ  هب  هدرپس و  یـشومارف 
هملک تدحو  دوشیمن ، هدید  یکرحتیب  يدرس و  زج  يرثا  طاشن  روش و  نآ  زا  رگید  هک  دنکیم . هبنپ  ار  هدش  هتفاب  ياههتشر  هک  یسک 

رب راشف  ردقنآ  و  دوشیم ، لیدبت  دادبتـسا  ییارگدرف و  هب  لمع  رد  تروشم  اروش و  راعـش  دراپـسیم ، تافالتخا  هقرفت و  هب  ار  دوخ  ياج 
رورغم يدارفا  هب  هّیلوا  نیدهاجم  نیزرابم و  نامه  و  دراپسب ، ترفن  یتیاضران و  هبار  دوخ  ياج  فعـش  روش و  نآ  ات  دننکیم  دراو  مدرم 
كرد نید و  ملع و  دقاف  ار  دوخ  نیفلاخم  دنرادنپ و  مدرم  زا  رترب  روعش  مهف و  رادرک و  ملع و  رد  ار  دوخ  دنهد ، تیهام  رییغت  وگروز  و 

نیا دنچره  و  تسا ، دارفا  هنوگنیا  زا  ندنادرگ  يور  نتـسج و  يرود  اهناسنا  تعیبط  تشرـس و  هک  تسا  یهیدـب  دـننک . یفرعم  روعـش  و 
رد شیوخ  عفانم  نداتفا  رطخ  هب  زا  تّدـش  هب  تموکح  هب  یبایتسد  زا  سپ  اّما  دنتـسه ، ریلد  عاجـش و  تکرح  تضهن و  يادـتبا  رد  هفیاط 
هب فظوم  ار  مدرم  تردق  یـسرک  رب  ندز  هیکت  زا  سپ  اّما  دوب ، مدرم  هب  تمدخ  نآ  زا  شیپ  اهنآ  فده  وزرآ و  همه  هچرگا  و  دنـساره ،

هاوخ و دوخ  يدارفا  ار  اهنآ  تساـیر  اـّما  دنتـشاد ، عضاوت  سک  همه  هب  تبـسن  تکرح  زاـغآ  رد  هچرگا  و  دـننادیم ، دوخ  يرازگتمدـخ 
نکمم لکـش  نیرتدـب  هب  ماقم ، تسپ و  هب  ندیـسر  زا  سپ  اّما  دـندوب ، مدرم  اب  مدرم و  نایم  رد  نآ  زا  شیپ  ات  دـنچره  و  دـنکیم ، رورغم 

رد هدـیدرگ ، یمالـسا  ياـهروشک  نوزفازور  یگداـتفا  بقع  رخأـت و  بجوـم  هک  تسا  لـماوع  نـیمه  و  دـننکیم ، يریگهراـنک  مدرمزا 
رد دادبتـسا  تافالتخا ، يروحم ، درف  يرظن ، گنت  هک  ارچ  میتسه ، یبرغ  ياـهتموکح  هرمزور  یّقرت  تفرـشیپ و  دـهاش  ناـگمه  هکیلاـح 
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دازآ بازحا  هک  دوشیم ، هدـید  اهتلـصخ  لیبق  نیا  سکع  برغ  ناـهج  رد  اـّما  هدرک ، هنخر  مالـسا  ناـهج  نارازگراـک  فوفـص  ناـیم 
رتشیب ءارآ  بذج  هجیتن  رد  صقاون و  نتـساک  رد  یعـس  بزح  ره  نیلوئـسم  و  رگیدـکی ، اب  تباقر  لاح  رد  مئاد  اهروشک  نآ  رد  یـسایس 

رد ص ـ )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  دمحم ـ  مالک  ذوفن  مالـسا و  تفرـشیپ  مهم  لماوع  زا  دیوگیم : یحیـسم  نیخروم  زا  یکی  دنتـسه . مدرم 
ياهّرذ تفاتـش ، رگید  ناهج  هب  دوخ  ناوریپ  نایم  زا  تلحر و  هک  يزور  ات  مالـسا  هب  وا  توعد  زور  نیلّوا  زا  هک  دوب  نیا  زور  نآ  هعماـج 

رد اهتدـهاجم  تازرابم و  لوط  رد  هک  دـندوب  یـصاخشا  نامه  تاـفو  ماـگنه  رد  شناراـی  1 ـ  دـشن : هدـید  وا  رادرک  راـتفر و  رد  رییغت 
رد شیگدـنز و  لوط  رد  يو  ّتیبوـبحم  نازیم  ناـمه  هب  یگدـنز  ياـهزور  نیـسپاو  رد  يو  يراد  مدرم  ّتیبوـبحم و  2 ـ  دندوب . شرانک 

شکرابم ياهبل  رب  هک  یمّـسبت  نینچمه  و  وا ، یگدنز  يداع  لیاسو  دودـعم  هداس و  رایـسب  هناخ  3 ـ  دوب . مالـسا  هب  توعد  نالعا  يادتبا 
رد دوب ، نیزاغآ  ياهزور  رد  هکنانچمه  و  تفاین ، رییغت  لاـس  هس  تسیب و  لوط  رد  زگره  دـندشیمن ، ادـج  مه  زا  تشاد و  هنیرید  یـسنا 

. دوب هنوگنامه  مه  ینایاپ  ياهتعاس  اهزور و 

هناملاظ نیناوق  ربارب  رد  تماقتسا 

يوس زا  هک  یتارّرقم  نیناوق و  هّیلک  ات  تسا  بجاو  یمالسا  ياهروشک  رساترس  رد  ناناملـسم  عیمج  رب  هناملاظ  نیناوق  ربارب  رد  تماقتـسا 
مالسا نید  هک  ییاهیدازآ  دیاب  هکلب  و  دنریگب ، هدیدان  ار  هدش  هتکید  هتسباو  ماّکح  هب  ناناملـسم  ندیـشک  دنب  هب  قانتخا و  يارب  رامعتـسا 
میلـست هک  دنـشابن ، لئاق  اهتموکح  نیناوق  يارب  یمارتحا  رابتعا و  هنوگچیه  و  دـنناشوپب ، لمع  هماج  هدومرف  اطع  اهنآ  هب  نوئـش  یمامت  رد 
مالـسا ناهج  رب  رامعتـسا  ّتیمکاح  نتفای  موادـت  أشنم  و  ملاظ ، ملظ و  تدـعاسم  کـمک و  نآ  هب  لـمع  هناـملاظ و  نیناوق  ربارب  رد  ندـش 

، درادن دوجو  یعونمم  مارح و  چیه  نآ  ياوس  و  درک . بانتجا  دوشیم  هدیمان  مارح  یمالسا  تعیرش  رد  هچنآ  زا  دیاب  اهنت  اهنت و  و  تسا ،
نیناوق دـنناوتب  ناناملـسم  رگا  و  تسا . ) مارح  تمایق  زور  ات  ترـضح  نآ  مارح  و  لالح ، تماـیق  زور  اـت  ص )  ) ادـخ لوسر  لـالح  : ) هک

برش دننام  ناهانگ  زا  يرایسب  اریز  دناهدیدرگ ، ناهانگ  نیرتدب  بکترم  دننکن ، نینچ  یلاخ و  هناش  نآ  ماجنا  زا  و  ضقن ، ار  يرامعتـسا 
لکـش هب  نآ ـ  هب  ییانتعایب  زا  نّکمت  تروص  رد  نآ  هب  لمع  یمالـسا و  ریغ  نیناوق  هب  مازتلا  اّما  تسا ، یـصخش  زاـمن و ... كرت  رمخ و 

و ناناملـسم ، ندیـشک  دـنب  هب  و  فارحنا ، دـشر  يرترب و  و  یمالـسا ، هعماج  ناینب  یناریو  مادـهنا و  هب  کمک  نکمم ـ  ّدـح  رد  اـی  لـماک 
رگم عونمم  ًاقلطم  ترفاسم  دیوگیم : یمالسا  ياهروشک  رد  رامعتسا  يراج  نیناوق  تسا . ندومن  اهنآ  لماوع  بناجا و  میلـست  ار  روشک 

جاودزا تایلام ، تخادرپ  بسک و  هناورپ  نتفرگ  تلود و  هزاـجا  اـب  رگم  عونمم  ناّـکد  رد  بسک  جورخ ، ضراوع  ازیو و  همانرذـگ و  اـب 
تخادرپ زا  سپ  تلود و  رظن  ریز  رگم  عونمم  تادراو  تموکح ، دـییأت  دروم  یتلودزکارم و  رد  تبث  تروص  رد  رگم  تسا  یمـسر  ریغ 

عونمم عرزی  مل  ياهنیمز  یعیبط و  عبانم  زا  هدافتـسا  نیگنـس ، ضراوع  تایلام و  تخادرپ  زا  سپ  رگم  عونمم  تارداص  كرمگ ، هوشر و 
تارّرقم نیناوق و  بوچراچ  رد  رگم  عونمم  ّجح  مسارم  ماجنا  ادـخ و  هناخ  هب  رفـس  دوش ، هزاجا  بسک  يرادـیرخ و  تلود  زا  هکنآ  رگم 

لطاـب مالـسا و  فـالخ  رب  نیناوق  لـیبق  نیا  یماـمت  تلود . رظن  تحت  هزاـجا و  هب  رگم  عونمم  تاـعوبطم  باـتک و  رـشن  پاـچ و  یتلود ،
عبانم زا  هدافتسا  تادراو ، تارداص و  جاودزا ، راک ، ّلحم  هناختراجت و  تکرش و  سیسأت  تماقا ، ترفاسم و  رد  یناسنا  ره  هک  دشابیم ،

رد یناملـسم  ره  هک  روطنامه  تسا ، دازآ  باتک و ... رـشن  پاچ و  رگید ، روشکره  ای  ادـخ  هناـخ  هب  رفـس  يدادادـخ ، ياـهتورث  یعیبط و 
راوید هب  ار  یمالـسا  ریغ  نیناوق  دناوتب  هک  یناملـسم  ره  سپ  دـشابیم . دازآ  یعامتجا و ... يداصتقا ، یـسایس ، لئاسم  نوماریپ  رظن  راهظا 

وا زا  هکنآ  دننام  دنز  زاب  رـس  نآ  ماجنازا  دناوتب  نکمم  ّدح  رد  تردـق و  رادـقم  هب  رگا  یّتح  دـنک ، یلاخ  هناش  اهنآ  ءارجا  زا  و  هدـیبوک ،
بکترم درامـشب ، مرتحم  ار  نآ  دـهد و  نوناق  هب  نت  لاحنیا  اب  دزادرپب ، تایلام  رانید  هد  اهنت  دـناوتب  وا  و  دـننک ، بلط  تایلام  راـنید  دـص 

سپ لّوا  يولهپ  دناهدش . يدرف  ياههانگ  بکترم  هک  تسا  یناسک  تبوقع  زا  رتدـیدش  بتارم  هب  تمایق  زور  رد  شتبوقع  هدـش و  مارح 
یتموکح زکارم  هب  هعجارم  اب  دـندش و  لطاب  نوناـق  نیا  میلـست  مدرم  زا  ياهراـپ  دـنریگب ، همانـسانش  تساوخ  مدرم  زا  ندـمآراک  يور  زا 
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موحرم ردقلالیلج  ملاع  يزور  دندشن ، ملاظ  مکاح  نآ  تساوخ  میلـست  مه  نید  هب  دـنبیاپ  ناملـسم و  مدرم  یخرب  و  دـنتفرگ ، همانـسانش 
دناهتفرگن همانـسانش  هکنانآ  دومرف : تفر و  ربنم  رب  دجـسم  رد  دـیآیم  رامـش  هب  راوگرزب  ياملع  زا  هک  يزیربت  قداـص  اـقآ  ازریم  هللاۀـیآ 

دید نینچ  ناشیا  نوچ  دنتـسشن ، دوخ  ياجرب  دـندوب  هدـش  ناخاضر  نوناق  میلـست  هک  ياهدـع  اّما  دنتـساخرب ، مدرم  زا  ياهّدـع  دـنزیخرب ،
ملاع نآ  هک  یتاداشرا  رکنم و  زا  یهن  لیلد  هب  تفای و  دـهاوخن  تّزع  نیا  زا  دـعب  ناریا  دـش ، مّلـسم  ام  رب  راّـفک  هرطیـس  زورما  زا  دومرف :
یقاب مق  سّدـقم  رهـش  رد  تشگن و  زاب  نطو  هب  رمع  نایاپ  ات  مه  ناشیا  دومن ، دـیعبت  مق  هب  ار  ناشیا  يولهپ  تشاد ، مدرم  هب  تبـسن  لماع 
سپ نآ  زا  ناریا  و  دروآ ؟ ناـبز  رب  تقیقح  فـالخرب  يزیچ  ریمـض  نـشور  ملاـع  نآ  اـیآ  لاـح  دوـمن . تباـجا  ار  ّقـح  توـعد  اـت  دـنام 

و هعماج ، لاح  هب  دـیفم  همانـسانش  نتفرگ  دـننام  ینیناوق  تارّرقم و  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـیدرگن ؟ اهنآ  يداـیا  رامعتـسا و  هاـگنالوج 
نرق هد  زا  شیب  یناـمز  تّدـم  رد  یمالـسا  نیمزرـس  رـسارس  اـیآ  هک  تـسا  نآ  خـساپ  دوـشیم ؟ جرم  جره و  بجوـم  نآ  هـب  ییاـنتعایب 

، يرامعتـسا ياـهتموکح  يدازآ  ّدـض  تارّرقم  همانـسانش و  ندوبن  اـیآ  دوب  جرم  جره و  ياهشوگ  رد  رگا  و  دوب ، جرم  جره و  شوختـسد 
رد هدـش ، عضو  اهناسنا  ندیـشک  دـنب  هب  يارب  رگید  نوناق  اهدـص  همانـسانش و  هک  زورما  ایآ  و  دوب ؟ اهجرم  جره  تاـشاشتغا و  نیا  ببس 
رد دندرک و  زاب  ار  دوخ  زرم  روشک ،  15 هک تساپورا  اعدم  نیا  رب  لاثم  نیرتهب  ( ؟ دروخیمن مشچ  هب  جرم  جره و  ناهج  زا  ياهطقن  چیه 

ترورـض و رادقم  هب  اهنت  ملاظ ، نوناق  لاگنچ  زا  رارفرب  تردق  مدع  ترورـض و  تروص  رد  هلب  دنتـسه . ). دوخ  یموق  نیناوق  وغل  ددـص 
زیاج نآ  دـننام  ای  كوخ  تشوگ  ندروخ  یگنـسرگ  رثا  رب  گرم  لامتحا  تروص  رد  هک  روطنامه  تسا  زیاـج  نوناـق  هب  لـمع  رارطـضا 
دیزی زا  رتتخـس  یمالـسا  ياهروشک  ینونک  ماّکح  اب  دـندربیم ، رـس  هب  ناـمز  نیا  رد  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  رگا  دـیاش  دـشابیم .
زورما هک  هنوگنیا  ار  داسف  يزاب و  رامق  يراسگیم و  دیزی  هک  دـیاهدناوخ  یخیرات  باتک  چـیه  رد  ایآ  ارچ ؟ دـندرکیم ، هلباقم  دروخرب و 

تراجت و ّجح و  تماقا و  رفس و  رد  ار  ناناملسم  يدازآ  هکنآ  ای  درکیم ؟ جیورت  هعماج  رد  دوشیم ، هداد  جاور  یمالـسا  ياهروشک  رد 
ّدح نیا  هب  ات  ار  ياهلیبق  تابّصعت  اهتیموق و  و  دنکفایم ، ییادج  ناناملـسم  نیب  غورد  ياهیدنبزرم  اب  دیزی  ایآ  دشیم ؟ عنام  راک  بسک و 

اب نارای  و  ع )  ) نیسح ماما  ترضح  ندناسر  تداهش  هب  دروم  رد  دیزی  تیانج  هک  تسین  یکـش  ياج  دومن ؟ هدنز  میدهاش  نونکامه  هک 
هک تسا  یتایانج  درومرد  نخـس  یلو  تسین ، یتیانج  چـیه  اب  سایق  لباق  هبعک  مدـه  و  هنیدـم ، مدرم  تمرح  کته  ماع و  لتق  ناـشیافو ،
ات دیزی  لامعا  زا  رتكانلوه  دنزیم ، رس  یمالسا  ياهروشک  ماّکح  زا  زورما  هک  یلامعا  هدیدرگ ، ع )  ) ءادهّشلادّیس ترـضح  مایق  بجوم 

نینچ تمدخ  رد  رواشم  ای  ریزو  ای  سلجم  هدنیامن  ناونع  تحت  هک  تسا  نانآ  اب  نخس  يور  نونکا  و  دشابیم . ترـضح  نآ  مایق  زا  لبق 
مئارج نیرتدب  هک : دننادب  دنراد ، نامیا  داعم  زور  ادخ و  هب  رگا  دننکیم  ارجا  ای  عضو و  یمالسا  ریغ  نیناوق  هکنانآ  دنتـسه ، ییاهتموکح 

( ُهَّللا َلَْزنَا  ام  َْلثِم  ُلِْزنُاَس  : ) دـنتفگ هک  دوب  دـهاوخ  ییاهنآ  لاح  زا  رتدـب  رـشح  ماـگنه  رد  اـهنآ  لاـح  و  دـنوشیم ، بکترم  ار  ناـهانگ  و 
ادـخ نوناق  زا  رترب  ناشنوناق  دنتـسه  یعّدـم  اهنیا  هک  ارچ  مینکیم ، عض  نوناـق و  نید و  لاـعتم  يادـخ  دـننام  زین  اـم  ینعی : ( 93 ماعنألا : )
نیا لومـشم  دوش ، عضو  سکره  يوس  زا  دشاب و  هچره  نآ  زج  و  دوشیم ، طابنتـسا  ّتنـس  باتک و  زا  هک  تسا  نآ  اهنت  نوناق  اّما  تسا .
مکح یهلا  ماـکحا  نیناوـق و  هب  هک  یناـسک  ینعی : ( 44 هدـئام : ( ) نورفاکلا مهکـئلواف  هللا  لزنا  اـمب  مکحی  مل  نم  و  : ) تسا هفیرـش  هیآ 
نآرق مالـسا و  فلاخم  اهنت  هن  نآ  ریغ  قارع و  دـننام  یمالـسا  ياهروشک  رد  هبّوصم  نیناوق  زا  يرایـسب  کـنیا  و  دـنرفاک . ناـنآ  دـننکن ،

انتعایب یمالسا  ریغ  نیناوق  هب  هک  تسا  بجاو  مزال و  یناملـسم  ره  رب  لاح  ره  رد  دشابیم . زین  ءالقع  شور  لقع و  فلاخم  هکلب  تسا ،
زا هک  روطناـمه  دنـشاب  رذـح  رب  نیناوق  هنوگنیا  زا  مدرم  دـیاب  و  دوـش ، وـغل  ضقن و  نیناوـق  هنوـگنیا  اـت  دـندنبب  تّمه  رمک  همه  و  هدوـب ،

ص)  ) مرکا ربمایپ  ّتنس  نآرق و  يانبم  رب  هک  تسا  رابتعا  مارتحا و  دروم  ینیناوق  اهنت  مالـسا  رد  اریز  دننکیم ، يرود  ناهانگ  تامّرحم و 
ینعی یلـصا  نوتم  زا  نیناوق  ماکحا و  صیخـشت  رد  هربخ  سانـشراک و  نوچ  مه  هیقف  و  دشاب ، هدـش  يراذـگهیاپ  ع )  ) نیرهاط تیبلها  و 

ای دندیـسرپ : نک ، تمحر  ارم  نانیـشناج  ادنوادخ  دندومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا . هدش  نییعت  مکاح  ناونع  هب  دشابیم ، ّتنـس  نآرق و 
. دنراد هاگن  هدنز  ارم  ّتنس  و  لقنارم ، ياههتفگ  دنیآیم ، نم  زا  دعب  هک  یناسک  دندومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  امش  نانیشناج  هللا ، لوسر 
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هدیقع نایب  يدازآ و  زا  ییاههنومن  همتاخ 

هئارا نارگید  هب  ار  شیوخ  رکفت  هک  دـندازآ  نایدا  ناوریپ  نارظن و  بحاص  همه  مالـسا  رد  هدـیقع  ناـیب  يدازآ و  زا  ییاـههنومن  همتاـخ 
مرکا ربمایپ  نایم  تارظانم  زا  یخیرات  هنومن  دـنچ  همتاخ  نیا  رد  دـننک . عافد  شیوخ  هدـیقع  زا  ای  و  دـننک ، لاؤس  مالـسا  درومرد  دـنهد ،

ات مالسا  هک  دوش  مولعم  ناگمه  رب  ات  میهدیم  رارق  هراشا  دروم  ار  فلتخم  نایدا  نادنمـشناد  اب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  نینچمه  و  (ص )
زاـب لـیلد  هئارا  نتفگ و  نخـس  يارب  ار  ناـیدا  بهاذـم و  همه  تسد  و  دـهدیم ، شزرا  يأر  راـهظا  ناـیب و  يدازآ  هـب  ّدـح  هـچ  اـجک و 

ار مالـسا  نالهاج  هک  هنوگنآ  هن  تفای ، شرتسگ  تفر و  شیپ  ناهرب  قطنم و  و  نامتفگ ، ثحب و  رب  هیکت  اـب  مالـسا  هک  اریز  دراذـگیم ،
لباقم رد  اهنت  ریشمش  هدش ، هدرب  راک  هب  زواجت  عفد  يارب  طقف  مالسا  رد  ریشمش  تسا . تنوشخ  روز و  ریـشمش و  نید  هک  دننکیم  مهّتم 
هطلـس تحت  فیعـض و  ياهتلم  رب  هک  دش  هتفرگ  راک  هب  یناسک  دروم  رد  اهنت  روز  دندیگنج ، ناناملـسم  اب  هک  دمآ  نوریب  ماین  زا  یناسک 

ياههورگ هب  ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکا ربمایپ  دندادیمن . حالصا  هب  نت  زگره  هدیزرو و  رارـصا  داسف  رب  دنتـشاد و  اور  متـس  ملظ و 
هجوت اب  لاح  دزادرپب ، هعماج  رد  شقن  يافیا  هب  یتح  هدیقع و  راهظا  و  دنوش ، رهاظ  ناشیا  تموکح  هعماج و  رد  دندادیم  هزاجا  فلاخم 
ربمایپ نخـس  نیا  و  دـیوگیمن ، نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  ص )  ) ربماـیپ ینعی : ( 3 مجن : ( ) يوهلا نع  قطنی  اـم  و  : ) ادـخ مـالک  نیا  هب 

ج36 ص287 راونالا ، راحب  ( ) یلع عم  ّقحلاو  ّقحلا  عم  یلع  ( : ) ع  ) نینمؤملاریما ترـضح  دوخ  لصفالب  نیـشناج  هفیلخ و  هراـبرد  (ص )
دراد ّقح  دـشاب  هک  یمـسر  مسا و  ره  اب  سکره و  یمکاح  چـیه  اـیآ  تسوا . اـب  هراومه  ّقح  تسا و  ّقح  اـب  هراومه  یلع  ینعی : ج109 )

تارهاظت و ای  دـنک ؟ نادـنز  هناور  ریگتـسد و  ياهناهب  هب  ار  اهنآ  ای  و  غیرد ، اهنآ  زا  ار  يرظن  راـهظا  هنوگره  ّقح  بوکرـس ، ار  نیفلاـخم 
هن اهنیا  دنک ؟ لمع  تسا ، یمالسا  دالب  ماکح  شور  زورما  هک  ییاههویـش  فلتخم و  قرط  هب  ای  و  قرفتم ، شتآ  ندوشگ  اب  ار  تاضارتعا 

بجوم ییاهدروخرب  نینچ  نوچ  دـشابیم ، راگزاسان  زین  لقع  اب  هکلب  تسین . ع )  ) نینمؤملاریما و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هریـس  فـالخ  اـهنت 
رهاظ هب  ياهتموکح  هک  هنوگنامه  دروآیم ، مهارف  میژر  ینوگنرـس  طوقـس و  يارب  ار  هنیمز  جـیردت  هب  و  هدـیدرگ ، مکاح  زا  مدرم  رفنت 

اب ردقیلاع  فلؤم  همادا  رد  هک  . ) دندومن طوقس  ّتلذ  یهایسور و  اب  خیرات  دبتـسم  ماّکح  ریاس  ای  اهینامثع و  نایـسابع و  نایوما ، یمالـسا 
هک هلطاب  دئاقع  نالماح  بهاذـم و  نایدا و  ناوریپ  اب  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  تارظانم  تاجاجتحا و  یخرب  هب  هراشا 

مـشچ هب  اهنآ  رد  ماکحا  زا  ياهراپ  ّدر  ای  کیکـشت و  ات  نآ  ندوب  ددـعتم  ای  قلاـخ  دوجو  لـصا  هب  تبـسن  راـکنا  دـیدرت و  کیکـشت و  زا 
هراشا دیسر ، ءاضما  هب  ص )  ) یمارگ لوسر  صخـش  طسوت  هک  نآ  هب  یمالـسا  يدنبیاپ  قمع  هدیقع و  راهظا  نایب و  يدازآ  هب  دروخیم ،
مهیلع  ) نیرهاـط هّمئا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  دـنوادخ و  لوـبق  دروـم  هک  دـشاب  مینکیم ، اـفتکا  همجرت  زا  رادـقم  نیا  هب  اـت  هک  دـنیامنیم ،

دوش ). عقاو  مالسلا )

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 27زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
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لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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